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خا�ص با�شتف�شارات كورونا

تو�ضيع الرقم الأخ�ضر اخلا�ص 
اإىل 48 ولية

.    بلوغ عتبة مليون ات�شال يوميا
ك�شف املدير العام للوقاية وترقية ال�شحة بوزارة ال�شحة وال�شكان واإ�شالح 

امل�شت�شفيات الدكتور جمال فورار عن تو�شيع ا�شتعمال الرقم اخل�شر اخلا�ص بالرد على 
ا�شتف�شارات وباء كورونا اإىل 48 ولية من الوطن

 باية ع 

الذي  فورار  الدكتور  اأو�ضح 
رئي�س  من�ضب  كذلك  ي�ضغل 
تف�ضي  ومتابعة  ر�ضد  جلنة 
اأر�ضية  اأن  كورونا  فريو�س 
طبقتها  التي  الأخ�رض  الرقم 
الوزارة بالتن�ضيق مع ات�ضالت 
ظهور  بدابة  يف  اجلزائر 
فريو�س كورونا باجلزائر بكل 

وبرج  املركزية  الإدارة  من 
العا�ضمة(  )اجلزائر  الكيفان 
املواطنني  تف�ضريات  لتلقى 
مناطق  بكل  الهاتف  عرب 
اإىل  تو�ضيعها  مت  »قد  القطر 
الوطن وقد  من  ولية   48
هذا  ال�ضحة  وزارة  اتخذت 
ال�ضحة  لتقريب  لي�س  القرار 
بل  فح�ضب  املواطن  من 
على  ال�ضغط  لتخفيف 

والفريق  العا�ضمة  اأر�ضية 
بعد  عليها  ال�ضاهر  الطبي 
بعدد  الفريو�س  تف�ضى  اأن 
بلغت  الوليات وقد  كبري من 
املكاملات الهاتفية لتف�ضريات 
هذا  حول  املواطنني 
اأ�ضاف- مليون  كما  اجلانب 
من  يوميا وبالرغم  مكاملة 
التي  الوقائية  الإجراءات 
العمومية  ال�ضلطات  و�ضعتها 

من  التخفيف  ملحاولة 
حول  املواطن  خماوف 
العديد  اأن  اإل  الداء  تف�ضي 
انتابهم  قد  املواطنني  من 
درجة  بلوغه  غاية  اإىل  القلق 
الفئات  بع�س  لدى  الذعر 
اله�ضة ح�ضب امل�رضفني على 
عدد  ا�ضتف�ضارات  عن  الرد 
تدخل  املواطنني  كما  من 
اإطار تو�ضيع  العملية يف  هذه 

و  الوزارة  بني  العمل  برنامج 
فريو�س  ومتابعة  ر�ضد  جلنة 
ال�ضتجابة  يتم  حتى  كورونا 
والأو�ضاع  الأحوال  لكل 
والتن�ضيق الكامل والدائم بني 
وخمتلف  املركزية  الإدارة 
املوؤ�ض�ضات ال�ضت�ضفائية من 
و�ضائل  كل  ا�ضتعمال  خالل 
الت�ضال ويتفرع عمل اللجنة 
اجلديدة  الإجراءات  ح�ضب 

للوزارة اإىل ثالثة خاليا حيث 
تتكفل الأوىل مبتابعة و�ضائل 
والعالج  والت�ضخي�س  الوقاية 
املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى  على 
ال�ضحية وال�ضيدلية املركزية 
للم�ضت�ضفيات ومعهد با�ضتور 
الثانية  اخللية  وحتر�س 
الو�ضعية  متابعة  خلية  وهي 
ال�ضحي  والإعالم  الوبائية 
على ا�ضتباقية العمل املتعلق 

الأ�ضخا�س  قائمة  بتحديد 
الوبائي  التحقيق  اإطار  يف 
والإعالم  ال�ضحي  للحجر 
اخللية  ال�ضحي، اأما 
التكفل  على  فت�ضهر  الثالثة 
عدد  وت�ضيري  باملر�ضى 
الأ�رضة فيما بني املوؤ�ض�ضات 
ال�ضت�ضفائية وذلك من خالل 
املتعلقة  املعطيات  جمع 

مب�ضار املري�س.

24 �ضاعة

يف اجتماع لها عن بعد

حم�ص تدعو اإىل اأخد العربة ومبا�ضرة اإ�ضالحات حقيقية
جمتمع  حركة  نواب  اتفق 
عرب  اجتماع  يف  اأم�س،  ال�ضلم، 
على  بعد،  عن  التحا�رض  تقنية 
اقتطاع مبالغ مالية، من رواتبهم 
البليدة،  لولية  دعما  ال�ضهرية، 
للوطن  خدمة  خا�ضة،  ب�ضفة 

واملواطن.
لها،  بيان  يف  حم�س،  واأفادت 
اأن الكتلة الربملانية للحركة قد 
اجتمعت عن بعد، حتت اإ�رضاف  
الرزاق  عبد  احلركة،  رئي�س 
مقري، وبح�ضور رئي�س جمل�س 
واأع�ضاء  الوطني  ال�ضورى 
الوطني،  التنفيذي  املكتب 
حيث مت خالل الجتماع عر�س 
تقارير النواب، عن م�ضاهماتهم 
كورونا،  وباء  مواجهة  يف 

وتعاونهم على امل�ضتوى ال�ضحي 
التن�ضيق  وحالت  واملعي�ضي، 
موؤ�ض�ضات  مع  والتوا�ضل 
وال�ضلطات  املدين،  املجتمع 

مركزية وحملية
اأن  البيان،  ذات  واأو�ضح 
نتائج،  لعدة  خل�س  الجتماع 
وتدعيم  تثمني  اأبرزها  من 
ال�ضعبي  املجل�س  مكتب  قرار 
من  العام  القتطاع  الوطني، يف 
وت�ضامنا  دعما  النواب،  رواتب 
جائحة  مواجهة  يف  بلدنا  مع 
كورونا، م�ضريا يف نف�س ال�ضياق، 
م�ضاألة  حم�س،  نواب  قبول  اإىل 
اقتطاع مبالغ مالية من رواتبهم، 

دعما لولية بليدة.
جمتمع  حركة  نواب  اأثنى  كما 

ال�ضلم، بالغرفة ال�ضفلى للربملان، 
ال�ضحة،  ورجال  اإطارات  على 
والأ�ضالك  املدنية،  واحلماية 
من  يبذلونه  ما  على  الأمنية، 
خدمة  وت�ضحيات  جهود، 
الظرف  هذا  يف  للجزائريني، 
املواطنني  مطالبني  ال�ضعب، 
احليطة  من  املزيد  اأخذ  اإىل 
القواعد  واحرتام  واحلذر، 
اإجراءات  وتنفيذ  ال�ضحية، 

احلجر ال�ضحي املنزيل.
ودعت احلركة باملنا�ضبة، الوزير 
الأول، للتكفل العاجل بالنقائ�س 
امل�ضجلة، على م�ضتوى الهياكل 
حيث  من  ال�ضحية،  واملرافق 
والتاأطري،  الطبية  التجهيزات 

اأكرث بالطواقم الطبية.

يف حني، ختمت احلركة بيانها، 
ن�ضخة  »الو�ضط«  حتوز  الذي 
برئا�ضة  نهيب  بقولها:  منه، 
اجلمهورية واحلكومة والربملان 
موؤ�ض�ضات  وكل  بغرفتيه، 
العربة  اأخذ  ب�رضورة  الدولة، 
اأ�ضابت  التي  اجلائحة  هذه  من 
خالل  من  وذلك  العامل، 
احلقيقية  الإ�ضالحات  مبا�رضة 
القت�ضادي  امل�ضتوى  على 
وال�ضيا�ضي،  والجتماعي 
اخلروج  للجزائر  يتيح  مبا 
كل  م�ضتوى  على  اأزمتها،  من 
وبناء  الوزارية،  القطاعات 
موؤ�ض�ضات  و  حقيقي  اقت�ضاد 

فاعلة ومنتجة.
مرمي خمي�شة

يف تعليمة من الوزير الأول اإىل الولة

فتح 15 ن�ضاطا جتاريا خالل فرتة احلجر ال�ضحي 
اأ�ضدر الوزير الأول عبد العزيز 
للولة  وجهها  تعليمة  جراد، 
تق�ضي  املنتدبني،  والولة 
ن�ضاطات جتارية  با�ضتثناء عدة 
املتعلق  الغلق  اإجراءات  من 
كورونا  فريو�س  من  بالوقاية 
�ضمانا  وذلك  ومكافحته  
يف  للمواطنني  العليا  للم�ضلحة 

ق�ضاء م�ضاحلهم املختلفة .

الأول  الوزير  تعليمة  وت�ضمنت 
ع�رض   خم�ضة  لفتح  بالرتخي�س 
التجارية  الن�ضاطات   من  نوعا 
عمومية  خدمات  ت�ضمن  التي 
املواد  جانب  فاىل  للمواطن 
الوا�ضعة  وال�ضتهالكية  الغذائية 
مت  التي  ال�ضيدليات  وكذا 
اأوىل  منذ  الغلق  من  ا�ضتئنا�ضها 
اأيام احلجر ال�ضحي منها ن�ضاط 

بيع اخلردوات واإ�ضالح العجالت 
وحمالت بيع التجهيزات الطبية 
والتجفيف  الغ�ضيل  وحمالت 
الغيار  قطع  حمالت  وكذا 
وال�ضاحنات  املركبات  واإ�ضالح 
وكذا  الفالحية  والآلت 
الأ�ضا�ضية  اللوازم  بيع  حمالت 
وكذا  الفالحية  للم�ضتثمرات 
وتربية  البحري  ال�ضيد  ن�ضاط 

اأجهزة  بيع  وحمالت  املائيات 
بهدف  وذلك  الآيل  الإعالم 
املواطنني  م�ضالح  �ضري  �ضمان 
يف  الأول  الوزير  �ضدد  وقد   .
التقيد  �رضورة   على  تعليمته 
ال�ضارم للتجار بقواعد النظافة 
وتدابري  الجتماعي  والتباعد 

الوقاية ال�ضحية.
باية ع

 »SNTV« موؤ�ش�شة نقل امل�شافرين

تكفل بنقل امل�ضرحني من احلجر ال�ضحي
العامة  املديرية  بادرت 
للموؤ�ض�ضة العمومية القت�ضادية 
لنقل امل�ضافرين للو�ضط، يف بيان 
لها، اأم�س، عن ت�ضخري عدد من 
حافالتها، فانهول ومر�ضيدي�س، 
لنقل كل املواطنني اجلزائريني، 
القادمني من خمتلف دول العامل 
عموما، وتركيا خ�ضو�ضا، ابتداء 

من جلمعة.
فان  املديرية،  بيان  واأفاد 
املواطنني  نقل  تخ�س  العملية 
خ�ضعوا  الذين  اجلزائريني، 
مبختلف  ال�ضحي،  للحجر 
والعا�ضمة،  تيبازة  يف  الفنادق 

دعما  منازلهم،  غاية  اإىل 
مواجهة  يف  الدولة  مل�ضاعي 
ذات  يف  موؤكدة  كورونا،  وباء 
م�ضتمرة  العملية  اأن  ال�ضياق، 
من  فرد  اآخر  خروج  غاية  اإىل 
مع  باحلجر،  املعنيني  الأفراد 
التي  الولية  اإىل  و�ضوله  �ضمان 
بني  اتفاق مربم  وفق  بها،  يقيم 
العمومية  املوؤ�ض�ضة  م�ضوؤويل 
امل�ضافرين  لنقل  القت�ضادية 
الو�ضية،  والهيئات  للو�ضط، 
م�ضاعدات  تقدمي  انتظار  يف 
خلدمة  وم�ضاهمات  اأخرى، 

ال�ضالح العام.

نقل  اأو�ضحت موؤ�ض�ضة  كما 
اأنه  بيانها،  يف  امل�ضافرين، 
ا�ضتئناف  تاريخ  بعد  يحدد  مل 
العمل، يف اإطار نقل امل�ضافرين، 
عرب اخلطوط الطويلة، ما دامت 
املرحلة  بهذه  متر  اجلزائر 
احلرجة، على غرار معظم دول 
مغادرة،  بعد  هذا  ياأتي  العامل. 
احلجر  �ضخ�ضا   140 من  اأزيد 
دار  بفندق  اأم�س،  ال�ضحي، 
ال�ضياف ببو�ضاوي يف العا�ضمة، 
نحو ديارهم، بعد اإجراء فح�س 
طبي �ضامل يوؤكد �ضالمتهم من 
اإن  حيث  كورونا،  فريو�س  وباء 

عملية رفع احلجر، قد خ�ض�س 
امل�رضحني  لنقل،  حافالت  لها 
ا�ضتفادوا  حيث  منازلهم،  نحو 
من  اأ�ضبوعني  قبل  الإجالء  من 

العا�ضمة الرتكية ا�ضطنبول.
تكفلت املديرية  حني  يف 
العمومية  للموؤ�ض�ضة  العامة 
امل�ضافرين  لنقل  القت�ضادية 
العائدين  اأي�ضا، بنقل  للو�ضط 
عدة  تركيا، اإىل  من  موؤخرا 
لإخ�ضاعهم  بالعا�ضمة،  فنادق 
�ضحي  حجر  لفرتة  احرتازيا 

ملدة 14 يوما.
مرمي خمي�شة

ب�شبب ن�شره حتاليل الك�شف عن الكورونا 

اإيداع �ضخ�ص احلب�ص املوؤقت بق�ضنطينة 
مكافحة  فرقة  عنا�رض  متكن 
مب�ضلحة  الإلكرتونية  اجلرمية 
لأمن  التابعة  الق�ضائية  ال�رضطة 
توقيف  من  ق�ضنطينة،  ولية 
ق�ضية  يف  تورطه  م�ضتبه  �ضخ�س 
الك�ضف  اختبارات  نتائج  ن�رض 
لأ�ضخا�س  كورونا  فريو�س  عن 
املر�س  بهذا  اإ�ضابتهم  ي�ضتبه 
عرب مواقع التوا�ضل الجتماعي، 
ح�ضب ما اأفادت به خلية الت�ضال 
بهذا ال�ضلك النظامي. ووفق بيان 
مبا�رضة  متت  فقد  اخللية،  لهذه 

يف  الق�ضية  هذه  يف  التحقيق 
اأعقاب ن�رض وثيقة اإدارية ر�ضمية 
ال�ضت�ضفائي  املركز  من  موجهة 
بق�ضنطينة  بادي�س  ابن  اجلامعي 
لل�ضحة  املحلية  املديرية  اإىل 
التوا�ضل  �ضبكات  عرب  وال�ضكان، 
الجتماعي والتي كانت تظهر فيها 
نتائج الك�ضف عن فريو�س كورونا 
املر�ضى. كما  له  خ�ضع  الذي 
معطيات  الوثيقة  ت�ضمنت 
�ضخ�ضية حول هوؤلء الأ�ضخا�س، 
امل�ضدر. وك�ضف  لذات  ا�ضتنادا 

قام  التي  التحريات  باأن  البيان 
بها املحققون مكنت من حتديد 
هوية امل�ضتبه فيه وهو عون اإدارة 
يعمل  �ضنة   42 العمر  من  يبلغ 
اجلامعي  ال�ضت�ضفائي  باملركز 
اجلامعي ابن بادي�س، م�ضريا اإىل 
اأنه �رضعان ما مت توقيف امل�ضتبه 
فيه  امل�ضتبه  تقدمي  فيه ولدى 
مت  الق�ضائية،  اجلهات  اأمام 
وكيل  من  باأمر  احلب�س  اإيداعه 
اجلمهورية، ح�ضب ذات امل�ضدر.
باية ع 

بعدما حتولت اإىل هاج�ص لأ�شحاب الأمرا�ص املزمنة

م�ضالح الأمن تالحق  رواد الإ�ضاعات الكاذبة 
عرب  الأمن  م�ضالح  با�رضت 
الوليات  اجلزائري  حملة  لوقف 
التهويل  و  الإ�ضاعة  زرع  عملية 
عن  الكورونا  وباء  الإعالمي   من 
طريق بث الإخبار الزائفة عن  طريق 
الجتماعي  والتي  التوا�ضل  مواقع 
نفو�س  يف  الرعب  وال�ضك  تركت 

املواطنني.
مديريات  تلقت  وقد   هذا 
من  مرا�ضلة  الوليات  عرب  الأمن 
الوطني  العامة  لالأمن  املديرية 

التوا�ضل  مواقع  تتبع  بهدف 
الجتماعي  ومتابعة كل من ي�ضعى 
والهلع يف  الفتنة  واخلوف  اإىل زرع 
و�ضيلة  باأية  املواطنني  نفو�س 
كانت  ، خا�ضة من خالل ترويج 
ت�رضفات  كاذبة  و  لإح�ضائيات 
تزرع  �ضاأنها اأن  من   ، لم�ضوؤولة 
نفو�س  يف  واخلوف  الرعب 
اأ�ضارت  ،  حيث  املواطنني 
اأنها  من  امل�ضت�ضفيات  العديد 
تلقت  مر�ضى م�ضابني باأمرا�س 

وال�ضغط  والربو  كالقلب  مزمنة 
يف  وهم  وال�ضكري  الدموي 
ال�ضائعات  جراء  من  حالة  رعب 
نفو�ضهم  يف  تزرع  �ضارت  التي 
،  هذا واأ�ضارت املديرية العامة 
لالأمن الوطني ومن اجل حماربة 
القاتلة  ي�ضتوجب  الإ�ضاعة 
على  واأحالتهم  اإيقاف  روادها 
الق�ضاء بغية حماية املجتمع من 

�ضمومهم
حممد بن ترار

بداية من اليوم 

جامعة البويرة ت�ضرع يف التدري�ص عن بعد
الأحد  اليوم  من  بداية  �ضت�رضع 
جامعة اأكلي حمند اأوحلاج بالبويرة 
من  الوطن  جامعات  غرار  على 
طريق  عن  التدري�س  نظام  تطبيق 
اجال  متديد  بعد  الرقمية  اأر�ضية 
افريل   19 اىل  الربيعية  العطلة 
الذي  ال�ضتثنائي  الظرف  ب�ضبب 

تعي�ضه البالد يف ظل تف�ضي فريو�س 
مدي  اأكد  ال�ضياق  ويف  كورونا 
لوين  لطفي  الربوفي�ضور  اجلامعة 
للطلبة  �ضي�ضمح  النظام  هذا  اأن 
مبتابعة درو�ضهم عن بعد والتوا�ضل 
لطرح  اأ�ضاتذتهم  مع  املبا�رض 
يف  ال�رضوح  وتلقي  ا�ضتف�ضاراتهم 

دائم  ات�ضال  يف  يجعلهم  ما  حينها 
مع اجلامعة ، كما ك�ضف املتحدث 
اأنه �ضبق لذات اجلامعة تنظيم دورة 
لفائدة  املجال  هذا  يف  تكوبنية 
هذه  بتفعيل  ي�ضمح  ما  الأ�ضاتذة 

الطريقة ب�ضهولة دون اإ�ضكال .
اأح�شن مرزوق

خالل فرتة حظر التجوال

تراخي�ص التنقل متدد تلقائيا اإىل غاية 19 اأفريل
اأكدت م�ضالح ولية  اجلزائر اأن 
الرتاخي�س ال�ضتثنائية ال�ضادرة 
الإدارية  املقاطعات  عن 
الليلي  بالعمل  اخلا�ضة  بالولية 
ال�ضحي  احلجر  فرتة  خالل 
اجلزئي بالعا�ضمة تبقى �ضارية 
اأفريل   19 غاية  اإىل  املفعول 
م�ضالح  واأو�ضحت  اجلاري 
اأم�س،  ن�رضته  بيان  يف  الولية 

اإجراءات و  اأنه و نظرا لتمديد 
تدابري احلجر ال�ضحي اجلزئي 
غاية  اإىل  اجلزائر  بولية  ليال 
الرتاخي�س  فان  اأفريل،   19
عليها  حت�ضل  التي  ال�ضتثنائية 
املوؤ�ض�ضات  م�ضتخدمو  م�ضبقا 
واخلا�ضة  العمومية  والهيئات 
عن طريق املقاطعات الإدارية 
الليلي  للعمل  اجلزائر  لولية 

خالل فرتة احلجر تبقى �ضارية 
اأن  البيان  اأ�ضاف  و  املفعول  
اآجالها  تنتهي  التي  الرتاخي�س 
تلقائيا  متدد  ال�ضبت  اليوم 
ا�ضت�ضدار  اإىل  احلاجة  دون 
تراخي�س جديدة وتبقى �ضارية 
املفعول اإىل غاية 19 من اأبريل 

اجلاري
ب.ع
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الناطق الر�شمي للجنة ر�شد فريو�س كورونا جمال فورار

باية ع

فورار  جمال  الربوفي�سور  واأكد 
اأن نتائج احلجر ال�سحي بالبليدة 
اأربعة  و  ثالثة  بعد  تظهر  لن 
اأيام،  والنتيجة الأولية �ستظهر 15 
يوم بعد تاريخ 23 مار�س م�سريا 
يف نف�س ال�سياق اإىل اأنه  �ستكون 
هناك نتيجة اإذا احرتم املواطنون 
باحلجر  املتعلقة  التو�سيات  كل 
ال�سحي، م�سددا واإن مل يحرتموا 
نتيجة  هناك  تكون  فلن  احلجر 
الر�سمي  الناطق  ودعا  قال  كما 
فريو�س  ومتابعة  ر�سد  للجنة 
كورونا بوزارة ال�سحة املواطنني 
التي  الوليات  وباقي  بالبليدة 
اإىل  اجلزئي  احلجر  �سملها 

الوقائية  بالقواعد  اللتزام 
وعدم  ال�سحي  احلجر  واحرتام 
ال�رضورة  اإل  البيت  من  اخلروج 
على  بالق�ساء  �سي�سمح  ما  وهذا 
واخلروج  كورونا  فريو�س  انت�سار 

من الو�سع احلايل.

فورار  جمال  الربوفي�سور  وكان 
قد اأعلن اأم�س اأن اللجنة �سجلت 
موؤكدة  جديدة  اإ�سابة  حالة   185
اجلزائر  يف  كورونا  بفريو�س 
الأخرية  �ساعة  ال24  خالل 
لريتفع العدد الإجمايل اإىل 1171 

 22 �سجلت  فيما  موؤكدة،  حالة 
العدد  لي�سل  جديدة  وفاة  حالة 

اإىل 105 حالة .
واأ�ساف الربوفي�سور جمال فورار 
بالفريو�س  الإ�سابات  عدد  اأن 
من  تعد  ولية   42 عرب  منت�رضة 
اجلزائر  البليدة،  وليات  بينها 
وزو  وتيزي  وهران  العا�سمة، 
 672 اأن  واأ�ساف  ت�رضرا  الأكرث 
من امل�سابني ذكور و 499 اإناث، 
فيما مت ت�سجيل ن�سبة 38 باملائة 
�سن  جتاوزا  ممن  الوفيات  من 
الربوفي�سور  اأ�سار  عاما و  ال60 
عدد  اأن  اإىل  جمال  فورار 
لل�سفاء  متاثلوا  الذين  امل�سابني 
بلغ 62 �سخ�سا، فيما يخ�سع 419 

م�سابا للعالج.

توقع  الربوفي�شور جمال فورار الناطق الر�شمي للجنة ر�شد ومتابعة فريو�س كورونا بوزارة ال�شحة، 
للتلفزيون العمومي ت�شجيل  نتيجة اإيجابية يف عدد امل�شابني بفريو�س كورونا خالل الأيام القادمة يف حال 

التزم املواطنون باحلجر ال�شحي الذي فر�شته ال�شلطات العمومية ملحاربة هذا الوباء امل�شتجد العاملي

فريو�س كورونا

اإجراءات ا�ستثنائية لت�سريع 
عمليات ا�سترياد ال�سلع

يف املناطق الأكرث ت�شررا بكورونا

»جومبو« تهدي منتجاتها لفائدة 
امل�ست�سفيات

العامة  املديرية  اأعلنت 
اجراءات  دخول  عن  للجمارك 
تق�سي  التطبيق  حيز  ا�ستثنائية 
عمليات  وت�رضيع  بت�سهيل 
ال�سلة  ذات  املنتجات  ا�سترياد 
ملكافحة  الوطنية  بال�سيا�سة 
)كوفيد-19(،  فريو�س  انت�سار 
ح�سبما افاد به بيان للجمارك .

و تتمثل هذه املنتجات، ي�سيف 
املنتجات  يف  امل�سدر،  ذات 
ال�سحية واملعدات و التجهيزات 
الغذائية  واملواد  الطبية 
ال�ستهالك  ذات  ال�سا�سية 
و�سولها  فور  ورفعها  الوا�سع، 
باإمتام  تعهد  تقدمي  مبجرد 

الجراءات اجلمركية لحقا.
و اأو�سح البيان اأم�س اجلمعة انه 
الوطنية  املجهودات  اطار  يف 
مكافحة  و  للت�سدي  الرامية 
فريو�س  كورونا  وباء  انت�سار 
الإجراءات  جلملة  وتدعيما 
الت�سهيلية �سارية املفعول »تنهي 
اىل  للجمارك  العامة  املديرية 
علم كافة املتعاملني القت�ساديني 
لدى  املعتمدين  الوكالء  و 

القطاع  مهنيي  كل  و  اجلمارك 
عن دخول حيز التنفيذ اجراءات 
و  ت�سهيل  اىل  تهدف  ا�ستثنائية 
ت�رضيع ا�سترياد الب�سائع ورفعها 
فور و�سولها مبجرد تقدمي تعهد 
اجلمركية  الجراءات  باإمتام 

لحقا«.
الجراءات  هذه  تخ�س  و 
نف�س  -ح�سب  ال�ستثنائية 
ال�سحية  املنتجات  امل�سدر- 
كل  و  الطبية  املعدات  و 
مبا�رضة  ال�سلة  ذات  الب�سائع 
ملكافحة  الوطنية  ال�سيا�سة  مع 
كذا  و  كورونا  فريو�س  انت�سار 
ذات  ال�سا�سية  الغذائية  املواد 
للتكفل  الوا�سع  ال�ستهالك 

باحتياجات املواطنني«.
عن  اجلمارك  ادارة  تعلم  كما 
جاهزية  و  اعوانها  كافة  تعبئة 
نهارا  و  ليال  م�ساحلها  كافة 
مرافقة  ق�سد  احلدود  عرب 
و  القت�ساديني  املتعاملني 
امل�سالح  خمتلف  مع  التن�سيق 
الجراءات  هذه  لإجناح  املعنية 

ال�ستثنائية.

لعالمة  املمثلة  ال�رضكة  اأهدت 
املواد  وتعليب  ل�سناعة  جومبو، 
 ،»SPA SFCP« الغذائية 
من  معتربة  كميات  اأم�س، 
م�ست�سفيات،  ل�سالح  منتجاتها، 
املناطق الأكرث ت�رضرا من وباء 
يف  منها،  كم�ساهمة  كورونا، 
ال�سحية  الأزمة  جمابهة  اإطار 

التي متر بها البالد.
العالمة  ذات  ال�رضكة،  واأفادت 
يف  �سنة،   28 منذ  املتواجدة، 
من  حزمة  اتخذت  اأنها  بيانها، 
�ساأنها  من  التي  الإجراءات، 
باأهمية  متعامليها،  كل  حت�سي�س 
تفاديا  الوقائية  الإجراءات  تبني 

للعدوى.
واأو�سحت ال�رضكة، اأنه مت و�سع 
لكل  بعد،  عن  عمل  خمطط 

ال�ستغناء  املمكن  املتعاملني 
عن ح�سورهم، كما مت و�سع كل 
الأمهات الالئي تعتنني باأطفالهن 
ا�ستثنائية  عطلة  يف  ال�سغار، 
و�سع  مع  الأجر،  مدفوعة 

بروتوكول للنظافة والوقاية.
يف حني، ثمنت موؤ�س�سة جومبو، 
يف اأخر بيانها، الذي حتوز يومية 
التزام  منه،  ن�سخة  »الو�سط«، 
العمومية،  اخلدمة  موظفي  كل 
لبد  التي  املهن،  واأ�سحاب 
لأ�سحابها من مزاولتها، حر�سا 
العامة  احلياة  ل�سري  و�سمانا 
قطاع  عمال  خا�سة  للبالد، 
ي�سكلون  باعتبارهم  ال�سحة، 
�سد  الأول،  الدفاعي  اخلط 

فريو�س كوفيد 19.
مرمي خمي�شة

تيبازة

حجز ال�سيارات التي ال حترتم احلجر ال�سحي 
اإيليزي

رفع احلجر ال�سحي عن 13 
�سخ�سا بالدبداب 

التي  ال�سيارات  اأ�سحاب  يتعر�س 
ال�سحي  احلجر  فرتات  حترتم  ل 
اإىل  تيبازة  بولية  املقرر  اجلزئي 

حجز �سياراتهم بدء من اأم�س 
ال�سبت، ح�سب ما علم لدى م�سالح 

الولية.
تنفيذا  اأنه  امل�سادر  واأو�سحت 
اإىل  الرامية  احلكومة  لتعليمات 
العمومية  ال�سحة  على  املحافظة 
كورونا،  فريو�س  اإنت�سار  من خطر 
فقد مت اليوم خالل اجتماع اللجنة 
وباء  مبتابعة  املكلفة  الولئية 
�سارمة  تعليمات  اإعطاء  كورونا، 
الدرك  و  الوطني  المن  مل�سالح 
التي  ال�سيارات  بحجز  الوطني 
اجلزئي  احلجر  فرتات  تخرتق 
ملدة 15 يوما مع تغرمي اأ�سحابها.

الولية  ال�سياق، دعت م�سالح  ويف 
اللتزام  �رضورة  اإىل  املواطنني 

اإطار  يف  املندرجة  التدابري  بهذه 
بروح  املواطنني  حتلي  �رضورة 
امل�سوؤولية من خالل اللتزام التام 
منها  ل�سيما  الوقاية،  باإجراءات 
البقاء يف املنازل كاإجراء اإحرتازي 
اإنت�سار  من  للوقاية  منه  لبد 
امل�سالح  ذات  وت�سجل  الفريو�س. 
بعد ا�سبوع من دخول قرار احلجر 
الذي  تيبازة  ولية  على  اجلزئي 
اأقرته احلكومة بدءا من تاريخ 28 
مار�س املا�سي، ا�ستجابة »معتربة 
عرب  عامة«  ب�سفة  للمواطنني 
خمتلف اأرجاء الولية و يف ال�سياق 
جميع  الإجراء  هذا  من  ي�ستثنى 
و  املحلية  اجلماعات  م�ستخدمي 
الإدارات العمومية احلا�سلني على 
رخ�سة من قبل ال�سلطات العمومية 
اخلدمة  ل�رضورة  مهامهم  لأداء 
الإن�سانية  احلالت  او  امللحة، 

امل�ستعجلة التي تخرج ليال ب�سبب 
طبي، ا�ستنادا لذات امل�سادر.

م�سالح  قررت  اأخرى،  جهة  من 
لتعليمات احلكومة،  الولية تنفيذا 
الأن�سطة  لبع�س  الرتخي�س 
التجارية با�ستئناف ن�ساطها وذلك 
التجارية  تاأطري الأن�سطة  اإطار  يف 
ال�رضورية  واخلدمات  للمواد 
الحتياجات  وتلبية  للمواطنني 
وا�ستمرارية  لل�سكان  الأ�سا�سية 

الن�ساط الإقت�سادي للبالد.
امل�سالح  ذات  --ت�سيف  وتقرر 
الن�ساطات  من  عدد  اإ�ستثناء 
و  الغلق  اإجراءات  من  التجارية 
و  املركبات  ب«�سيانة  املتعلقة 
املعدات  و  الآلت  و  ال�سيارات 
مراقبتها  و  واإ�سالحها  الفالحية 
التقنية ون�ساطات اإ�سالح العجالت 

وجتارة قطع غيار ال�سيارات.

اللوازم  القرار حمالت  ي�سمل  كما 
الفالحية  للم�ستثمرات  ال�رضورية 
ون�ساطات ال�سيد البحري و تربية 
املائيات و بيع الأ�سماك ون�ساطات 
الفالحية  املواد  توزيع  و  بيع 
لوازم  و  اأدوية  و  اأغذية  وجتارة 
البيطرية  وعيادات  احليوانات 

اخلا�سة وجتارة البيع 
وجتهيزات  للحوا�سيب  بالتجزئة 
قرار  والإت�سال«وي�سمل  الإعالم 
حمالت  اأي�سا   الن�ساط  مزاولة 
الأجهزة  و  احلوا�سيب  اإ�سالح 
بيع اخلردوات  الإلكرتونية وجتارة 
بالتجزئة  املنزلية  العقاقري  و 
و  الطبية  الأدوات  بيع  وحمالت 
يف حمالت  العظام  اأمرا�س  لوازم 
وجتارة  بالتجزئة  متخ�س�سة 
وكذا  بالتجزئة  الب�رضية  الأدوات 

حمالت غ�سل املالب�س.

اإيليزي  ولية  م�سالح  اأفادت 
ت�رضيح  مت  باأنه  ال�سبت  اأم�س 
للحجر  خ�سعوا  �سخ�سا   13
املقاطعة  باإقامة  ال�سحي 
ا�ستنفاد  بعد  الدبداب  الإدارية 
كاإجراء  املتخذ  احلجر  مدة 
احرتازي للوقاية من تف�سي وباء 

كورونا كوفيد 19 .
الوايل  ديوان  م�سالح  وذكرت 
ال�سحي  احلجر  رفع  مت  باأنه 
بعد  جزائرية  رعية   13 عن 
لهذا  املحددة  املدة  انتهاء 
قد  وكان  يوما(،   14( الإجراء 
مار�س   19 منذ  احلجر  هذا  مت 
الرتاب  دخولهم  بعد  الفارط 
احلدودي  املعرب  عرب  الوطني 

اإقامة  م�ستوى  على  بالدبداب 
الدبداب  الإدارية  املقاطعة 
املادية  الإمكانيات  ت�سخري  مع 
اإقامة مريحة  والب�رضية ل�سمان 
مت  وقد  احلجر  فرتة  طيلة  لهم 
ا�ستنفاذهم  بعد  ت�رضيحهم 
املدة املحددة والتاأكد من عدم 
اإ�سابتهم بالفريو�س، وفقا لنف�س 
امل�سدر ويف اإطار ذات التدابري 
م�سالح  و�سعت  الحرتازية 
اأ�سخا�س    5 بالولية  ال�سحة 
على  ال�سحي  احلجر  حتت 
ببلدية  احلياة  قاعدة  م�ستوى 
بربج عمر اإدري�س اأين يخ�سعون 
ظروف  يف  الإجراء  لهذا  حاليا 

عادية وم�ستقرة .

نتوقع ت�سجيل نتائج اإيجابية قريبا
.    نتائج احلجر ال�شحي تظهر بعد 15 يوما

اإجالء الرعايا اجلزائريني العالقني برتكيا

و�سول 269 �سخ�ض اإىل اأر�ض الوطن
يوم  الوطن فجر  اإىل ار�س  و�سل 
الرعايا  من  الأول  الفوج  ال�سبت 
اثر  برتكيا  العالقني  اجلزائريني 
غلق املجال اجلوي بهدف احلد 
من خماطر تف�سي جائحة فريو�س 
كورونا وكان من املقرر اأن ي�سل 
من  املتكون  الأول  الفوج  هذا 
اجلمعة  اأم�س  اأول  �سخ�س   269
اإىل  ال�ساد�سة م�ساء  ال�ساعة  على 
بومدين  هواري  الدويل  املطار 
للخطوط  تابعة  طائرة  منت  على 
يف  وكان  اجلزائرية.  اجلوية 
للمطار  و�سولهم  لدى  ا�ستقبالهم 
�سربي  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير 
بوقدوم، وزير الداخلية واجلمعات 

املحلية و التهيئة العمرانية كمال 
الناطق  الت�سال  وزير  و  بلجود، 
بلحيمر  عمار  للحكومة  الر�سمي 
ال�سكان  و  ال�سحة  وير  وكذا 
عبد  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 
الرحمان بن بوزيد، وزير الأ�سغال 
�سيايل  فاروق  النقل  و  العمومية 
�رضفة  يو�سف  اجلزائر  وايل  و 
ال269  هوؤلء  �سيخ�سعون  و 
ي  ال�سحي  احلجر  اإىل  �سخ�س 

على م�ستوى فندق مزفران.
هاته  الإجالء  عملية  و�ستتم 
ما  مقررة  رحالت  رزنامة  وفق 
اخلطوط  عرب  اأبريل   5 و   3 بني 
و�رضكة  اجلزائرية  اجلوية 

اإذ  الرتكية  اجلوية  اخلطوط 
جزائري  مواطن   1788 �ست�سمل 
اىل  و�سولهم  فور  �سيخ�سعون 
احلجر ال�سحي يف اطار التدابري 
البلد  �سلطات  اتخذتها  التي 
كوفيد- تف�سي  من  احلد  لأجل 

ت�سخري  ال�سدد، مت  19 ويف هذا 
هياكل ا�ستقبال كفنادق ومركبات 
وليتي  م�ستوى  على  �سياحية 
وبومردا�س  العا�سمة  اجلزائر 
الإجمالية  ا�ستيعابها  قدرة  تقدر 
تكفل  ل�سمان  �رضير  ب1.930 

اأف�سل بهوؤلء املواطنني.
بقرار  هذا  الإجالء  قرار  وجاء 
ال�سيد  اجلمهورية،  رئي�س  من 

ونظريه  تبون  املجيد  عبد 
طيب  رجب  ال�سيد  الرتكي، 
خالل  اتفقا  اللذين  اأردوغان 
الثالثاء املا�سي  مكاملة هاتفية 
اإجالء  اأجل  من  التعاون  على 
العالقني  اجلزائريني  الرعايا 
والرعايا  اجلزائر  نحو  تركيا  يف 
الأتراك العالقني يف اجلزائر نحو 
اجلمعة  اأم�س  من  ابتداء  تركيا 
ومنذ بداية الأزمة ال�سحية جراء 
قامت  كورونا  فريو�س  تف�سي 
 8.000 من  اأكرث  بنقل  اجلزائر 
خمتلف  من  البالد  اإىل  جزائري 

مطارات العامل.
م.�س/وكالت
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اح�شن خال�ص   

مل يعد اليوم من هم للب�رش 
اإذن اإال البحث عن اأف�ضل 
ال�ضبل للخروج من ال�ضجن 
العاملي الذي و�ضعوا فيه 
فقد تاأجلت حركية الب�رش 

ال�ضعي  وتوقف 
مناكب  يف 
�ض  ر الأ ا
ف�ضل  وابتغاء 
وتنف�ضت  اهلل 
بذلك االأر�ض 
بعد  قليال 
توقفت  اأن 
حركة ال�ضري 
ن  ا لطري ا و
قلت  تثا و

عن  الت�ضنيع  عجلة 
يف  املعهودة  حركيتها 
واأوروبا  واأمريكا  ال�ضني 
وكاأن االأر�ض اأخذت راحة 
اأنهكها  اأن  بعد  م�ضتحقة 
اجلهول  الظلوم  االإن�ضان 
طول  بعد  اهتدى  الذي 
�ضالل اإىل اأنه قد ي�ضطر 
يوما الإنفاق ما يف االأر�ض 
جميعا لالإبقاء على النوع 
تتهدده  الذي  الب�رشي 

الفريو�ضات يف كل حني. 
اليوم  التفكري  يجري  ال 
يف  اإال  اآخر  �ضيء  اأي  يف 
الورطة  هذه  من  اخلروج 
التي مل تنفع معها تكتالت 
هيئات  وال  امل�ضالح 
ال�ضبط الدولية وهي ترى 
يتكبد  العاملي  االقت�ضاد 

فال  القا�ضمة،  ال�رشبات 
وال  اليوم  للتفكري  �ضبيل 
يف  اإال  للتخطيط  جمال 
املحنة  هذه  من  اخلروج 
باأقل االأ�رشار فقد اأق�ضم 
اجلميع  يجعل  اأن  كورونا 
اخلا�رشين  بني  يرتاوح 

وجدنا  لذا  واالأخ�رشين 
خزائنها  من  تنفق  دوال 
الدوالرات  ماليري 
التي  ال�رشكات  لتعوي�ض 
�ضحت باأرباحها من اأجل 
الوقاية  اإجراءات  تطبيق 
املنظمة  تفر�ضها  التي 
لتجد  لل�ضحة  العاملية 
ترتكب  النهاية  نف�ضها يف 

اأخف االأ�رشار.
�ضتنتهي فرتة غزو كورونا 
غزو  فرتات  انتهت  كما 
الذين من قبله، قد يكون 
بعد  اأو  اأ�ضابيع  بعد  ذلك 
�ضتح�ضي  وحينها  اأ�ضهر، 
�ضحاياها  عدد  دولة  كل 
وخ�ضائرها فتدرك بذلك 
و�ضعفها  قوتها  مواطن 
معركتها  اأن  تعي  اأن  قبل 

اإال  هي  ما  كورونا  مع 
فاجلهاد  اأ�ضغر،  جهاد 
اللحظة  من  يبداأ  االأكرب 
التي يبداأ فيها التفكري يف 
واإعادة  اخل�ضائر  تدارك 
توازناته  اإىل  االقت�ضاد 
العادية وهي املهمة التي 
ت�ضتغرق  قد 
طويال  وقتا 
ا  د ا �ضتعد ا و
اآالم  لتحمل 
تلك  من  اأكرب 
خلفها  التي 
مئات  �ضقوط 
من  االآالف 
غزو  �ضحايا 

كورونا.
الغازي  كان  واإن 
اجلديد قد اأ�رش على اأن 
يوزع اأ�رشاره على اجلميع 
متفاوتة  بدرجات  ولو 
عدديا اإال اأنه �ضيرتك اأمر 
اال�ضتفادة واأخذ العرب منه 

لذكاء  رحيله  بعد 
وقدرة  الب�رش 
على  دولة  كل 
اأح�ضن  اإجراء 
واأدق  الدرا�ضات 
 ، ت لتقييما ا
للخ�ضائر  لي�ض 
الأن  فح�ضب 
اأمر  هذا 

علينا  نف�ضه  يفر�ض 
التي  للقدرات  بل  فر�ضا، 
كامنها  بلد،  كل  ميلكها 
وم�ضتغلها. �ضيعيد ما بعد 
اإىل  الكربى  الدول  الغزو 

خمابر التفكري و�ضت�ضتنفر 
ومراكز  اجلامعات  فيها 
والدرا�ضات  البحث 

و�ضيعاد  اال�ضرتاتيجية 
منظومات  يف  النظر 
اأن  بعد  الوطنية  الدفاع 
اأن  الدول  هذه  تدرك 
ال  الب�رش  على  اخلطر 
حروبها  من  فقط  ياأتي 
كائنات  بل من  ونزاعاتها 
اإال  تاأتي  ال  جمهرية 
�ضابق  دون  وتهاجم  بغتة 
ف�ضل  تنتظر  وال  اإنذار 
الديبلوما�ضية  امل�ضاعي 
لت�ضطر للحرب ا�ضطرارا 
ا�ضمه  �ضيئا  تعرف  وال 
الإنهاء  املفاو�ضات 

النزاع.
لقد و�ضع الغازي اجلديد 
حقيقته  اأمام  االإن�ضان 
عن  م�ضتقل  ككيان 
التكنولوجية  منتوجاته 

التي اأ�رشته وا�ضتلبته فقد 
اأنه اخرتع لنف�ضه  اكت�ضف 
اأنه  ظن  اأن  بعد  �ضجونا 
�ضخر لنف�ضه 
ئل  �ضا و

لتي�ضري 
 ، ة حليا ا
عاد  فقد 
طبيعته  اإىل 
واإىل  االأوىل 
قطاع  عهد 
ق  لطر ا
ذلك  ويتاأكد 
عندما ن�ضمع اأن الواليات 
االأمريكية  املتحدة 
من  �ضحنات  ا�ضرتت 

ت  ما لكما ا
ل�ضينية  ا
نت  كا
اإىل  موجهة 
ن�ضا  فر
ف  �ضعا باأ
ها  �ضعر
ن  اأ و
 ، يد ل�ضو ا

ما  و
قد  ال�ضويد،  ما  اأدراك 
كانت  كمامات  حولت 
واأن  لفرن�ضا  موجهة 
على  ا�ضتحوذت  ت�ضيكيا 
موجهة  كانت  م�ضاعدات 

الإيطاليا.

�ضيدفعه  الب�رش  ذكاء  لكن 
العربة  الأخذ  النهاية  يف 
واإعادة االعتبار ملحورية 
و�ضانع  كفاعل  االإن�ضان 
بعد اأن يدرك من ا�ضتطاع 
االإفالت من املوت قيمة 
االآلة  وقفت  التي  احلياة 
عاجزة عن فدائها وتولت 
وال�ضواريخ  الدبابات 
احلربية  والطائرات 
اأن  واأعلنت  الزحف  يوم 
بكورونا  لها  طاقة  ال 
فهل  به.  لها  قبل  وال 
�ضيدرك الذكاء اجلزائري 
التحوالت  امل�ضرتك 
�ضيحدثها  التي  الكربى 

وهل  نهايته.  بعد  الغزو 
�ضي�ضتنه�ض همته بعد اأن 
يدرك املرحلة التاريخية 
ال  مرحلة  بها،  مير  التي 
لل�ضعوب  اإال  فيها  بقاء 
االإن�ضان  اإىل  تنظر  التي 

املادية  للرثوة  كم�ضدر 
والروحية  والفكرية 
والتي تدرك اأنه ال جمال 
لالعتماد على ما ياأتي من 
�ضلع وخدمات وجتهيزات 
واأن  ال�ضناعية  الدول  من 
ال �ضبيل اإىل اخلال�ض اإال 
تعليمية  منظومات  ببناء 
تكّون  قوية  و�ضحية 
من  وحتميه  االإن�ضان 
اأظهرت  لقد  املخاطر. 
االقت�ضادية  منظومتنا 
لها  نظري  ال  ه�ضا�ضة 
الف�ضاد  نخرها  اأن  فبعد 
على  الكلي  واالعتماد 
ها  والبريوقراطية  الريع 
هو كورونا يوقف 
ويهدد  عجلتها 
اقت�ضادية  ب�ضنة 
ثانية بعد  بي�ضاء 
تلك التي عا�ضتها 
العام  اجلزائر 
جراء  املا�ضي 
انتقالها  خما�ض 
ال�ضيا�ضي الع�ضري. 

اجلزائر  �ضتخرج 
منت�رشة واأقوى مما كانت 
اإذا عرفت كيف تتجه نحو 
ال�رشعيات  يتجاوز  نظام 
�رشعيات  نحو  التقليدية 
والتفكري  العلم  اأ�ضا�ضها 

واالإبداع.

ر�سائل من امل�ستقبل
جنح انت�شار فريو�ص كورونا يف و�شع العامل اأجمع يف موقع الدفاع والرتقب. ول تكاد تتجه الأنظار اإل اإىل 

جديد الإح�شاءات التي تقدمها يوميا املنظمة العاملية لل�شحة حول تطور انت�شار الفريو�ص و�شحاياه الذين 
يعدون اليوم مبئات الآلف واأ�شحت هذه املنظمة الهيئة الوحيدة من هيئات منظمة الأمم املتحدة التي 

ت�شتغل وترتبط باهتمام الب�شر من اأكابر القوم يف العامل اإىل اأب�شط اإن�شان يقتات من جهده اليومي يف اأق�شى 
واأعزل بدل اإفريقي اأو اآ�شيوي اأو من اأقا�شي اأمريكا الالتينية. 

لقد اأظهرت منظومتنا القت�شادية 
ه�شا�شة ل نظري لها فبعد اأن نخرها 
الف�شاد والعتماد الكلي على الريع 

والبريوقراطية ها هو كورونا يوقف 
عجلتها ويهدد ب�شنة اقت�شادية بي�شاء 

ثانية بعد تلك التي عا�شتها اجلزائر 
العام املا�شي جراء خما�ص انتقالها 

ال�شيا�شي الع�شري.

مل يعد اليوم من هم للب�شر اإذن اإل 
البحث عن اأف�شل ال�شبل للخروج من 
ال�شجن العاملي الذي و�شعوا فيه فقد 
تاأجلت حركية الب�شر وتوقف ال�شعي 
يف مناكب الأر�ص وابتغاء ف�شل اهلل 
وتنف�شت بذلك الأر�ص قليال بعد اأن 

توقفت حركة ال�شري والطريان

�شتنتهي فرتة غزو كورونا كما انتهت 
فرتات غزو الذين من قبله، قد يكون 
ذلك بعد اأ�شابيع اأو بعد اأ�شهر، وحينها 

�شتح�شي كل دولة عدد �شحاياها 
وخ�شائرها فتدرك بذلك مواطن 

قوتها و�شعفها قبل اأن تعي اأن معركتها 
مع كورونا ما هي اإل جهاد اأ�شغر

بعد نهاية الغزو
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نحن الآن نعي�ش حدثا كونيا ، جنهل حقيقته ،  ذا مرامي جمهولة املالمح و الأبعاد ، ن�شارك فيه مع الب�شرية جمعاء رغما عنا ، والكل ي�شعى 
جاهدا لتقاء اخلجل و كبري احلزن ، الذي يلي اجنالء جيو�ش هذا الفريو�ش الفاتك ، الذي �شاوى بني الكبري وال�شغري ، بني املتقدم و 

املبتدئ ، يف �شابقة مل تعرف الب�شرية تفا�شيلها ، منذ بداية اخللق ، فال ميكن لفريو�ش بهذه اخل�شو�شية ، و �شرعة النت�شار ، و الفتك اأن 
يكون مرجعه الطبيعة وحدها ، و مع توفر الكثري من القرائن التي ت�شب يف اتهام الت�شنيع املعملي له !

اجلاين املجهول

جيل احلروب ال�سامتة

الوليد فرج

اإن الع�رص الذي نعي�شة اليوم ، هو 
ع�رص االأزمات االقت�شادية الكربى 
وطنية  الفوق  و  للحدود  العابرة   ،
امل�شتع�شية  و  االأ�شباب  متداخلة 
فخذ   ، الدقيق  الت�شخي�ص  عن 
التي  العقارية  الرهون  اأزمة  مثال 
غر�شت بذورها االأوىل �شنة 2004 
االأمريكية  البنوك  بع�ص  ببداية   ،
الأنا�ص  كبري  مبنح قرو�ص عقارية 
 ، �شدادها  على  القدرة  لهم  لي�ص 
 .  2008 �شنة  االأزمة  هذه  لتنفجر 
واتقاًء ل�شطط الفكرة ، نقفز على 
تفا�شيل هذه االأزمة ، اىل تو�شيف 
ففي   ، اأمريكا  خارج  تداعياتها 
دول اخلليج ، ا�شطرت البنوك اىل 
ت�شديد �رصوط االئتمان ، مما اثر 
 ، العقارية و تداولنها  ال�شوق  على 
ليمان  بنك  اإفال�ص   اإعالن  وبعد 
ا�شتثمار يف  بنك  اأكرب  رابع  برذرز 
يف  االأ�شهم  جل  تداعت   ، اأمريكا 
البور�شة اخلليجية ، مما دعى اإىل 

نفور الر�شاميل اال�شتثمارية .
اأوروبا كان القطاع البنكي يف  ويف 
حالة ا�شتنزاف مل ي�شهدها من قبل 

االأملاين  بنك  كومريت�ص  فم�رصف 
. ويف  االآالف موظف  ت�شعة  �رصح 
خ�شائر  بلغت  وحدها  بريطانيا 
البنوك 691 مليون جنيه ا�شرتليني 
م�رصف  اإعالن  مت  �شوي�رصا  .ويف 

يو بي ا�ص ال�شوي�رصي .
اإن هذه االأحداث العابرة للقارات ، 
من خالل منظومة �شبكية ، تتهدد 
االقت�شاديات العاملية ، و التوازنات 
مليا  الوقوف  اإىل  تدفع   ، املالية 
و  ا�شرتاتيجيات  جدوى  اأمام 
واالإكراه  التمكني  و�شائل  اآليات 
التطور  مع  ال�شيما   ، الكال�شيكي 
و  التوا�شل  ميدان  يف  الهائل 
االت�شاالت ، مما اأ�شبح معه حتيني 
التوازنات  الإعادة  التدخل  اأدوات 
 ، التقليدية  النفوذ  مناطق  داخل 
و  افرتا�شي  عدو  خلق  عن  بعيدا 
حروب ال�رصائب الداخلية و تكلفة 
احلرب الباهظة ، و تداعيات على 
الداخل ، كما اأنها مل تعطي النتائج 

املرجوة منها ! 
ينتج  التي  اال�شتفهام  عالمات  اإن 
الكثري  جتد   ، احلاد   الواقع  هذا 
من اإجاباتها يف الوباء الذي نعي�شه 
التي   ، ال�شكوك  من  بكثري  وتلفه 

 ، االأ�شطر  هذه  كتابة  حلد  تبقى 
ذات مالمح مبهمة .

فهل كورونا �شالح ؟ وهل 
نحن �شحايا حرب فريو�شية 

؟

املتاأمل يف ق�شة الفريو�ص كورونا ، 
و بعيدا عن اللغط االإعالمي الذي 
احلرب  ا�شتح�شار  مع   ، اأحدثه 
التجارية االأمريكية ال�شينية ، ورغم 
نفي اجلهات الر�شمية للبلدين باأن 
يكون الفريو�ص �شالحا بيولوجيا ، 
تبقى اأ�شداء اأ�شوات اأولئك الذين 
يتبنون ق�شة املوؤامرة لها مربراتها 

،
اأن  اإىل  التي ت�شري  االأدلة  اأن   رغم 
الفريو�ص  لهذا  الوح�شي  التف�شي 
عن  �شك  اأدنى  بال  ن�شاأ  الذي 
 . �شعيفة  تزال  ال  متعمد،  هجوم 
ليبقى هذا الواقع يدفع اإىل اإعادة 
احل�شابات داخليا ، اأمام هذا العامل 
باالأ�شلحة  يعج  الذي   ، املتوح�ص 
املدمرة  الالمرئية  الفتاكة 
لالإن�شان و االقت�شاد  التي ال تفرق 
اأكرب  لتكون   ، �شديق  و  عدو  بني 
اأن   ، ال�شعيفة  الغنية  للدول  در�ص 

مل تعيد ترتيب بيتها وفقا لربامج 
اأدوات  تنمية �شاملة ، حتت رقابة 
ال�شفافية ، يف اإطار دولة احلريات 
حتت  تنتهي  �شوف   . القانون  و 
ال�شامتة  املجهريات  نه�ص  وقع 
 ، دوي  او  دمار  اي  دون  الهادئة 
للدرو�ص  االلتفات  هنا  يكفي  و 
القذرة للتاريخ القريب وباء اإيبوالء 
عام  اخلنازير  اأنفلونزا   ،  2013

اأنفلونزا الطيور عام 2003    ،2009
 .  2002 عام  ال�شار�ص  فريو�ص 
تنتظر  احليوانات  اأ�شماء   وقائمة 
، و �شلوكيات اال�شتعداء يف تنامي 
ن�شتجمع  لنا طريقا  ، ما مل نخرت 
به مكامن قوتنا و نثري من خالله 
وب�شتى  اأنواعها  بكل  مقدراتنا 

اأ�شنافها .
�شالح  اليوم  ان  احلظ  وافر  فمن 

الفريو�ص  لهذا  الوحيد  الت�شدي 
 ، املنزيل  احلجر  هو   ، القاتل 
 ، البيوت  يف  الطوعي  واالحتبا�ص 
فاتورة  الب�رصية  تدفع  ذلك  ورغم 
يوجد  وال   ، لتهورها  ثمنا  غالية 
القادم  ا�شتقراء  على  يقدر  احد 
القيم  تهاتف  ظل  يف  ال�رص  من 

االأخالقية واجل�شع االإن�شاين .

بقلم / اأ . خل�شر . بن يو�شف

يف الوقت الذي يعي�ص العامل حالة 
�رصاع  �شببها  كبريتني  وفزع  هلع 
القيادة  اأجل  من  العامل  جبابرة 
بيولوجية  حرب  و�شط  العاملية 
قذرة غري اآبهني بالب�رصية وال�شعوب 
اأجمع  اجلزائريون   يقف  االأخرى 
احرتاًما لفئات اجتماعية كثرية مل 
نُوِلّ لها اهتماًما عرب جميع احلقب 
يف  كبرية  خربة  عن  اأبانت  التي   ،
التعامل مع حاالت الطوارئ ، التي 
وباء  تف�ّشي  جّراء  البالد  تعرفها 
الذي  امل�شتجد  كورونا  فريو�ص 
على  العامل  من  عديدة  دواًل  اأرغم 
وتقييد  اقت�شادها  حركات  تقييد 
حفاًظا  اإجبارًيا  مواطنيها  حركة 

على �شالمة اجلميع و�شحتهم
من  كل  رجال  الفئة  هذه  ومن 
الوطني  االأمن   ، الوطني  الدرك 
قّدموا  الذين  املدنية  احلماية   ،
اأنف�شهم ك�شّمام اأمان لتنعم الفئات 
تلك  تعد  مل    ، باحلماية  االأخرى 
عنها  عرفت  التي  املوؤ�ش�شات 
التقليدية ممثلة يف حفظ  مهامها 
القوانني  وتطبيق  والنظام  االأمن 
املهام  من  ذلك  اإىل  وغريها 
باتت   بل  واخلا�ص  للعام  املاألوفة 
اخلدمات  اأ�شمى  و  اأهم  لنا  تقدم 

التي حتفظ لنا حياتنا يف هدوء و 
ا�شتقرار اذ مل تتهاون هذه الفئات 
املواطن  خدمة  يف  لوهلة  ولو 
يف  و�شالمته  اأمنه  على  واحلفاظ 
زمن كورونا عرفنا حّق املعرفة اأّن 
االأر�ص  يف  ميكث  النا�ص  ينفع  ما 
احلفاظ  هو  النا�ص  منافع  واأهم   ،
من  العك�ص  على   ، �شحتهم  على 
ذلك ، جّندت كّل و�شائلها املتاحة 
؛  اجلهد  من  مزيٍد  بذل  اأجل  من 
بالراحة  املواطنني  كّل  ينعم  كي 
يف  بدورها  وت�شاهم  واال�شتقرار 
و�شحيا  اقت�شاديا  الدولة  بناء 
التي  للكوادر  ونظرا  اأنها  بحيث 
حتوز عليها مبختلف التخ�ش�شات 
يف  بها  ي�شتهان  ال  قوة  منها  جعل 
وال�شحية  االجتماعية  احلياة 
دورها  املواطن يف  ما مل�شه  وهو 
الكبري الذي تُقّدمه للوطن يف ظل 
الذي  وعملها  احلالية  الظروف 
حالة  كّل  مع  الواجهة  يف  يربز 
�شاأًنا  تقل  ال  وهي   ، معها  تتعامل 
الذين  االآخرين  اجلنود  باقي  عن 
يُ�شّحون باأرواحهم يف كّل يوم حّتى 
ي�شلم الباقني ُمقّدمة بذلك ال�شورة 
توفرها  ينبغي  التي  النموذجية 
العطاء  ببذلها  الوطن  جنود  لدى 
 ، االأوقات  جميع  يف  الالحمدود 
ًة يف وقت املحنة التي يُوجد  خا�شّ

جميع  من  مقربة  على  اأفرادها 
املواطنني ففي كثري من املواقف 
كثب  عن  املواطن  عاي�شها  التي 
منذ تكوين هذه االأجهزة الهامة من 
كما  املعا�رصة  اجلزائرية  الدولة 
هو احلال يف هذا الظرف الع�شيب 
الذي متر به اجلزائر قاطبة للحد 
اآثارها  من  والتقليل  املخاطر  من 
وحتقيق ال�شالمة العامة ، و لذلك 
فاإنهم رجال يح�شلون على احرتام 
و تقدير اجلميع نظرا ملا يقومون 
به من جهود كثرية من اأجل احلفاظ 
كما  املواطنني  و  البالد  وحماية 
اأنهم يقدمون اأرواحهم فداء للوطن 
و من اأجل �شالمة املواطنني . اإن 
هذه  كل  بها  تقوم  التي  اجلهود 
مب�شاركة  العامة  املوؤ�ش�شات 
باخلرجات  �شواء  املجتمع  اأفراد 
والتوعوية  التح�شي�شية  امليدانية 
ال�شاحات  تعقيم  يف  امل�شاركة  اأو 
واملرافق  وال�شوارع  العمومية 
من  للحد  واملن�شاآت  والهياكل 
والتقليل  كورونا  فريو�ص  انت�شار 
ال�شالمة  وحتقيق  اآثاره  من 
اأثر  اليوم  له  العمومية  وال�شحة 
املواطنني  نفو�ص  يف  اإيجابي 
ثقافة  لن�رص  �شانحة  فر�شة  وهي 
التثقيف  خالل  من  املخاطر  درء 
اإقامة  عرب  بالتدريب  املقرون 

واملرافقة  املنا�شط  من  العديد 
املدين  املجتمع  مع  امليدانية 
يدا بيدا  تعزز من الثقة والتالحم 
والرتا�ص من اأجل الفرد واملجتمع 
، هي جمهودات �شاقة جتاه الوطن 
ال  �رصيفة  ومهام  واملواطنني 
ورفعتها  �شاأنها  علو  على  يختلف 
حماية  يف  جليلة  خدمات   ، اثنان 
من  والتقليل  واملمتلكات  االأرواح 
اآثار احلاالت الطارئة ، خدمات يف 
وحمايته  والوطن  االإن�شانية  �شبيل 
مقد�ص  واجب  هي  و�شيانته 
يحقق  نبيل  و�شلوك  جليل  وعمل 
بني  والت�شامن  والتكامل  الوحدة 
اأبناء الوطن الواحد ، اإّنه ا�شتكمال 
يُكتمل دون  الذي ال  الوطني  البناء 
ت�شافر كل فئات املجتمع ورموزه 
تنوعاتها  بكافة  ونخبه  وقادته 
هذه  رجال   .. واختالفاتها 
املوؤ�ش�شات رجال اأوفياء خمل�شني 
للوطن ، �رصفاء لكل ما يبذلونه يف 
االأمن  �شبيل  يف  املجتمع  خدمة 
باأرواحهم  ي�شّحون  وهم  واالأمان 
يعلمون  الأنهم  ال�شكر،  ينتظرون  ال 
وواجبهم  عملهم  هذا  اأن  جميعا 
جتاه الوطن �شعبا وقيادة  ، اإذا فهم 
يعلمون   ، واملهنة  الوطن  �رصفاء 
فيه  ي�شرتك  واجب وطني  اأن هذا 
ال�شالح  لتحقيق  الغيور على وطنه 

حياة  اإىل  يهدف  ما  وهو   ، العام 
واملجتمع  للفرد  اآمنة  �شعيدة 
البيئة  يوفر  الأنه   ، بالدنا  يف 
املالئمة  والظروف  ال�شاحلة 
للبناء  املثمر  الفاعل  والتعاون 
وامليادين  املجاالت  خمتلف  يف 
حتقق  النا�شجة  املجتمعات  الأن 
الوحدة  لعوامل  بتجميع  تكاملها 
ترا�شت  امل�شرتك..  وامل�شري 
ومتا�شكت بف�شل تنمية االإح�شا�ص 
امل�شرتك  بامل�شتقبل  الوطني 
تلك  ولوال   .. امل�شرتك  والعدو 
تقدم  من  اإليه  و�شلت  ما  العوامل 
وبعث  الطاقة  و�شحن  وازدهار 
نحو  والنظر  والطموح  االأمل 
امل�شتقبل والتطلع اإىل ماهو اأف�شل 

واأرقى 
اجلزائر  �رصفاء  عن  مهما حتدثنا 
نوفيهم حقهم  فلن  الربرة   اأبنائها 
، فهم من ي�شحون باأرواحهم فداء 
اأو  دون خوف  للمواطنني  و  للوطن 
تراجع ، و دونهم  ال ت�شتقيم احلياة 
، يكفي ُح�شًنا من هذه الفئة النبيلة 
يف  الواجب  تاأدية  اأثناء  ت�شحيتها 
الكبري  ودورها  املبا�رص  تعاملها 
ظل  يف  للوطن  تُقّدمه  الذي 
الظروف احلالية ، ُمعّر�شني بذلك 
ووا�شعني  كربى،  ملخاطر  حياتهم 
ال�شخ�شية  وم�شاحلهم  اأنف�شهم 

وال�شالم  االأمن  ينعم  حّتى  جانبًا 
وال�شحة العامة لالأفراد واملجتمع 
اأنبل  ولعّل  الوطن  ربوع  جميع  يف 
هو  الفئة  لهذه  تقدميه  ميكن  ما 
يف  مهاّمها  اإمتام  على  م�شاعدتها 
ظروف مالئمة اإّن طبقنا اإجراءات 
هوؤالء  بها  ين�شح  التي  الوقاية 
عنهم  وتخفيفا  الأنف�شنا  حماية 
للخدمات  جميل  كعربون  بل   ،
على  حفاًظا  عليها  ي�شهرون  التي 

�شالمتنا
 ، واجب  ال�شكر  اأن  جميعا  نعلم 
ما،  �شخ�ص  اأنقذت حياة  لو  فاإنك 
فاإنك تنتظر منه ال�شكر، لكن رجال 
باأرواحهم  ي�شّحون  الذين  اجلزائر 
يعلمون  الأنهم  ال�شكر،  ينتظرون  ال 
وواجبهم  عملهم  هذا  اأن  جميعا 
فهم  اإذا   ، و�شعبهم  الوطن  جتاه 
منا  فلهم  واملهنة،  الوطن  �رصفاء 
مواطن  وكل  والتقدير  ال�شكر  كل 
لهم  يقّدم  لوطنه  خمل�ص  �شالح 
ال�شكر، ويهديهم وردة حب  واجب 
واجبه، وملثل هذه  اأداء  و�شكر يف 
الفئات ترفع االأكف بالدعاء لها يف 
كل وقت وحني باحلفظ من كّل داء 
بيت  من  القلبية  التحية  لها  وترفع 
كّل مواطن احرتاًما ملا تُقّدمه من 
الظروف  ظّل  يف  جليلة  ت�شحيات 

احلالية

زمن كورونا ... �سرفاء الوطن واملهنة  
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حماربة ظاهرتي  �إطار  يف 
�ملا�ستني  و�الحتكار  �مل�ساربة 
متكنت   ، �لوطني  باالقت�ساد 
و�ملالية  �القت�سادية  �لفرقة 
لل�رشطة  �لوالئية  بامل�سلحة 
وحجز  �سبط  من  �لق�سائية 
�ملو�د  من  معتربة  كمية 
 120( بـ  تقدر  �لغذ�ئية �ملدعمة 
د�خل  �لفرينة  مادة  من  طن( 
�أفاد  به.  م�رشح  غري  خمزن 
�الت�سال  و  �العالم  خللية  بيان 
مبديرية  �لعامة  �لعالقات  و 
،ت�سلمت  مترن��ست  والية  �أمن 
�أن    منه  »�لو�سط«ن�سخة  يومية  
لورود  تعود  �لق�سية  حيثيات 
مل�ساحلنا  موؤكدة  معلومات 

باب  بحي  خمزن  تو�جد  عن 
على  يحتوى  بتمرن��ست،  �لزو�ر 
�لغذ�ئية  �ملو�د  من  كبرية  كمية 
�ملدعمة تتمثل يف مادة �لفرينة 
باإعد�د  م�ساحلنا  قامت  وعليه 
خطة ميد�نية حمكمة وبالتن�سيق 
مع �ل�سيد/ وكيل �جلمهورية لدى 
حمكمة مترن��ست، مت ��ست�سد�ر 
�ل�سالف  للمخزن  بالتفتي�ش  �إذن 
�لذكر، �أين مت �سبط كمية معتربة 
 120( بـ  تقدر  �لفرينة  مادة  من 
طن(. بالتن�سيق �لد�ئم و�مل�ستمر 
مع وكيل �جلمهورية لدى حمكمة 
مترن��ست مت �سبط وحجز مادة 
�لفرينة وفتح حتقيق يف �لق�سية 
ثمن  فقد  ثانية  جهة  من     .

�ساكنة والية مترن��ست �حلدودية 
�ملبذولة  �جلبارة  �ملجهود�ت 
�الخت�سا�ش  دو�ئر  طرف  من 
على  �خلناق  لت�سديد  �الأمنية 

�مل�ساربني و �ملحتكرين الأ�سعار 
�لو��سعة  �ال�ستهالكية  �ملو�د 
�ل�رش�ئية  �لقدرة  حماية  بهدف 

للمو�طن .

 
نا�سد  ممثلي �جلمعيات �لفاعلة 
يف �جلانب �ل�سحي عرب خمتلف 
�ىل  �سماله  من  �لوطن  واليات 
 ، غربه  �إىل  �رشقه  من  و  جنوبه 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�ش 
�لعاجل  �لتحرك  ب�رشورة  تبون 
وعرب جميع �الأ�سعدة لال�ستنجاد 
�لنا�سطة  �جلز�ئرية  باالأدمغة 
من  بكل  �ل�سحي  �مليد�ن  يف 
��سرت�ليا   ، �أملانيا   ، �أمريكا  دول 
�لوطني  �جلهد  لدعم  فرن�سا  و 
�الأطقم  طرف  من  �ملبذول 
�لطبية و �ل�سبه طبية يف مو�جهة 
�ملقلق  و  �ملرعب  �النت�سار 
�لوفيات  و  �الإ�سابات  ملعدالت 
بهذ� �لفتاك . ويف مو�سوع مت�سل 
لفعاليات  �جلهوي  �ملن�سق  قال 
باجلنوب  �ملدين  �ملجتمع 
�ل�رشقي علي بن عيوة يف ت�رشيح 
�سحفي خ�ش به يومية »�لو�سط 

�ملقلق  �الرتفاع  ظل  يف  �أنه   «
كورونا  بجائحة  �الإ�سابة   لعدد 
باجلز�ئر ، وجب على �مل�سوؤولني 
مو�سعة  قائمة  �إعد�د  بالبالد 
جز�ئريني  �أخ�سائيني  ت�سم 
بهم  لال�ستنجاد  باخلارج  يعملون 
�لطبية  �لكو�در  م�ساعدة  بغية 
يف  بالبالد  حاليا  �ملوجود 

خلف  �لذي  كورونا  وباء  تطويق 
حلد كتابة هاته 54 حالة وفاة و 
. من  �إ�سابة  حالة   800 من  �أكرث 
فعاليات  ثمنت  فقد  ثانية  جهة 
�جلمعيات  و  �ملدين  �ملجتمع 
�ل�سحي  �مليد�ن  يف  �لفاعلة 
�جلمهورية  رئي�ش  �إم�ساء  قر�ر 
عبد �ملجيد تبون �لقا�سي �الأول 

يق�سي  مر�سوم  على  بالبالد 
لعمال  خا�سة  منحة  بتخ�سي�ش 
�الأطباء  و  ،�ملمر�سني  �لنظافة 
�الأول  �ل�سف  يف  �ملوجودين 
ملو�جهة هذ� �لد�ء �لفتاك �لذي 
نفو�ش   يف  �لهلع  و  �لرعب  زرع 
مت  حيث   ، �جلز�ئرية  �لعائالت 
بالتز�م  للجميع  �لدعوة  جتديد 
م�ساكنهم وعدم �خلروج منها �إال 
جتنب  بهدف  �لق�سوى  لل�رشورة 
�الحتكاك ومن ثم تفادي �نتقال 
ال  �لذي  �لفريو�ش  هذ�  عدوى 

يرى بالعني �ملجردة .
م�سادر  ك�سفت  ثانية  جهة  من 
»�لو�سط«�أن  ليومية  مطلعة 
�الأخ�سائيني  و  �الأطباء  ع�رش�ت 
�لذين  �جلز�ئريني  �الأوبئة  يف 
�أوروبية  بدول  عملهم  يز�ولون 
�أبدو�  �ملتحدة  �لواليات  و  كربى 
لتلبية  كبريين  ��ستعد�د  و  رغبة 
ند�ء �لوطن يف حالة ما �قت�ست 

�ل�رشورة ذلك .

قرية  موؤخر�  �سكان  ي�ستكي 
�لو�دي  بوالية  �لو�قعة   �ن�سيغة 
 16 من  �أكرث  �سكانها  يبلغ  و�لتي 
�ملقاطعة  �ساكن  �سمال  �ألف 
من  نقائ�ش  �ملغري  �الإد�رية 
يعي�سون  جعلتهم  عديدة  تنموية 
ظروفا جد �سعبة بحيث �أكدو� يف  
ت�رشيحاتهم ليومية »�لو�سط« عن 
حرمانهم من خمتلف �حلاجيات 

و�ملر�فق �لرتفيهية �حليوية .
ويف مقدمتها م�سكلة نق�ش �لتزود 
بالغاز �لطبيعي وهو م�سكل قدمي 
، بحيث  يعاد طرحه يف كل مرة 
يعي�ش �سكان �لقرية  معاناة كبرية 
مع �نعد�م �رشوريات �حلياة �لتي 
لعائالت  �لكرمي  �لعي�ش  ت�سمن 
�لتنموي،  بحقها  طالبت  لطاملا 
�ملطالب  هذه  يت�سدر  حيث 
�لذي  �لطبيعي  �لغاز  �نعد�م 
يف  لهوؤالء  �الأكرب  �لهاج�ش  يبقى 
غاز  قارورة  مع  معاناتهم  �سل 
كاهلهم  �أرهقت  �لتي  �لبوتان 
ي�سل  حيث  و�ملعنوي،  �ملادي 
�أعز  يف  �لو�حدة  �لقارورة  �سعر 
�إن  دج   250 �لـ  �إىل  �ل�ستاء  ف�سل 
هوؤالء  ي�سطر  ما  وجدت،وهذ� 
�ملغري  بلدية  مقر  �إىل  �لتنقل 
�ل�سكان  يطالب  �ل�سدد  بهذ�   ،
�لتعجيل  �ملحلية  �ل�سلطات  من 
�ملدينة  بغاز  بيوتهم  ربط  يف 
وحت�سني  عنهم  �لغنب  رفع  بغية 

�أو�ساعهم �ملعي�سية  .
�لع�رش�ت  توعد  �آخر  جانب  من 
من  بالت�سعيد  �لقرية  �سكان  من 
لهجة �الحتجاجات لل�سغط على 
ر�أ�سها  وعلى  �لو�سية  �ل�سلطات 
و�يل والية �لو�دي عبد �لقادر بن 

�سعيد  من �أجل �إعادة �لنظر فيما 
و�سفوها ب�رشعية �ملطالب.

الطرقات... و�شعية 
كارثية

طالب  �لطرقات  يخ�ش  وفيما 
�لقرية  من  �سكان  من  �لع�رش�ت 
ب�رشورة  �ملحلية  �ل�سلطات 
�لتكفل  �أجل  �لعاجل من  �لتدخل 
تهيئة  يف  �ملتمثل  بان�سغالهم 
طرقات �لقرية خا�سة يف  و�سط 
و�سعية  يف  تتو�جد  �لقرية  �لتي 
مدة طويلة،  منذ  وكارثية  مزرية 
معربين عن معاناتهم �ملتو��سلة 
يف ف�سل �ل�ستاء �أين تكرث �الأوحال  
�إىل  باالإ�سافة  �ملائية  و�لربك 
�ل�ستاء   ف�سل  يف  �ملنبعث  �لغبار 
، و�سعية �سعبت حياتهم وال�سيما 
منهم  �الأطفال  خا�سة  تنقالتهم 
عند �لتحاقهم مبقاعد �لدر��سة  
،حيث �أكد هوؤالء باأن �لو�سع على 
ما هو عليه بالرغم من �ملطالب 
�الأمر.  هد�  يف  للنظر  �لعديدة 
من  يطالبون  �ل�سدد  هذ�  ويف 
ر�أ�سها  وعلى  �ملعنية  �جلهات 
�لو�يل �ملنتدب �رشورة �اللتفاتة 
�لعاجلة من �جل �لنظر يف �أو�ساع 

هده �لطرقات .
حمليون  منتخبون  ت�ساءل  وقد 
�لوالئي  �ل�سعبي  باملجل�ش 
بالو�دي يف ت�رشيحات متطابقة 
»�لو�سط«عن  يومية  مع  لهم 
مت  �لتي  �ملاليري  ع�رش�ت  �رش 
�لعمليات  �إطار  يف  ��ستهالكها 
ل�سبكة  �الإعتبار  �الإمنائية الإعادة 

�لطرقات �لد�خلية .
�شالح ،ب 

طالب عدد من الفاعلني يف امليدان ال�شحي بوليات اجلمهورية ، من ال�شلطات العليا بالبالد 
لال�شتعانة بالأدمغة اجلزائرية املتواجدة باملهجر مل�شاعدة الأطقم الطبية الوطنية يف تطويق 

جائحة كورونا يف ظل ارتفاع مقلق يف معدلت الإ�شابة و الوفيات بهذا الداء الفتاك .

مل�شاعدة الأطقم الطبية الوطنية يف تطويق وباء كورونا 

تقدر بـ 120 طن من مادة الفرينة

اأحمد ،ب   

�سرطة مترنا�ست حتجز كمية معتربة من املواد الغذائية 

الفتقار للغاز الطبيعي زاد من معاناتهم 

�سكان قرية ان�سيغة بالوادي 
يعي�سون حياة بدائية 

اأخبار اجلنوب

مطالب بال�ستعانة بالأدمغة اجلزائرية 
املتواجدة باملهجر 

على خلفية احلرب املعلنة على امل�شاربني 

لتفادي ان�شار كورونا يف �شفوف الرعايا الأفارقة 

مواطني وليات اجلنوب يثمنون جمهودات الأمن 

اإذاعة  مترنا�ست  ت�سنع التميز 
..ندوة اذاعية بالهو�سة 

جنوب  واليات  قاطني  �أبدى 
�لكبري  �رتياحهم  �لبالد 
�ملبذولة  �جلبارة  للمجهود�ت 
�الأمن  م�سالح  طرف  من 
�مل�رشبني  ردع  يف  �مل�سرتكة 
�ملو�د  الأ�سعار  �ملحتكرين  و 
عز  يف  �لو��سعة  �ال�ستهالكية 
بها  متر  �لتي  �ل�سحية  �الأزمة 

�لبالد .

�ملو�طنني  من  �لعديد  عرب 
 ، مترن��ست   ، ورقلة  بواليات 
�لو�دي ، ب�سكرة ، �أدر�ر ،تيندوف 
وب�سار يف ت�رشيح لهم مع يومية 
�لكبري  ر�ساهم  عن  »�لو�سط«، 
للمجهود�ت �ملبذولة من طرف 
م�سالح �الأمن و �لدرك �لوطنيني 
يف ردع ج�سع �لتجار �مل�ساربني 
�ملو�د  الأ�سعار  �ملحتكرين  و 

 ، �لتلف  �ل�رشيعة  �ال�ستهالكية 
يف عز �الأزمة �ل�سحية ، �ل�سعبة 
�لتي متر بها �لبالد ، وذلك جر�ء 

تف�سي فريو�ش كورونا �لقاتل .
من جهة ثانية فقد دعا ممثلي 
يف  �لفاعلة  �ملحلية  �جلمعيات 
�مليد�ن �لتجاري وحماية �سحة 
�مل�ستهلك جميع مو�طني �لقرى 
بالواليات  �لنائية  و�لبلديات 

ملا  بالت�سدي  ذكرها  �ل�سالف 
�خلروق  و  بالتجاوز�ت  �أ�سموه 
�ملقرتفة من طرف �لتجار من 
دو�ئر  لدى  عنهم  �لتبليغ  خالل 
وذلك  �ملعنية  �الخت�سا�ش 
�ل�رش�ئية  �لقدرة  بهدف حماية 
للمو�طن خا�سة �إذ� �أن غالبيتهم 
يرزحون حتت خط نار �لفقر .

اأحمد ،ب  
من  �لهائلة   لالأعد�د   بالنظر 
بالوالية   �الأفارقة  �ملهاجرين  
من  �جلز�ئر  �إذ�عة   �رشعت 
وم�سات   بث  يف  مترن��ست 
وهي  لغات   ب�ست  �إ�سهارية 
و�لفرن�سية  و�لتارقية  �لعربية  
و�الجنليزية  و�لهو�سة  و�لبمربة  
تف�سي   من  و�لتوعية  للتح�سي�ش 

فريو�ش كورونا .
بن  �ملخرج  به   �أفاد  وح�سبما   
�لوم�سات  بث  فاإن  بالل حممد  
�الإفريقية   باللغات  �ال�سهارية  
و�الجنليزية  و�لبمربة  �لهو�سة    «
و�لفرن�سية » جاء بناء على در��سة 
�الذ�عة  بها  قامت  ميد�نية 
�للغات  عن  بتمرن��ست  �ملحلية 
�ملهاجرين   بني   �نت�سار�  �الأكرث 

�الفارقة بتمرن��ست.
ثمن   فقد  ثانية  جهة  من 
هذه  �الأفارقة  �ملهاجرين 
ح�ش  عن  تنم  �لتي  �ملبادرة 

�إن�ساين ر�ق ح�سبهم  و �أكدو�  على 
�لتعليمات   بكل   �لتام  �لتز�مهم 
و�الأو�مر  �ل�سادرة عن �ل�سلطات  
هذ�   النت�سار  تفاديا  �جلز�ئرية 
�لد�ء  ، للعلم و الأول  مرة   تنظم 
ندوة  �ملحلية   مترن��ست  �إذ�عة 
�لهو�سة  باللغة  مبا�رشة  �إذ�عية 
بني   �نت�سار�  �الأكرث  �للغة  وهي 
وهذ�  �الأفارقة   �ملهاجرين 
مب�ساركة �أطباء يتقنون هذه �للغة 
. ومعلوم �أن �ملهاجرون �الأفارقة 
�ملجتمع   يف   ه�سة  طبقة  
تكون  عر�سة   قد   �لتمرن��ستي  
لهذ�  �لوباء  �لفتاك ال قدر  �هلل 
وعليه فمبادرة  �الإذ�عة  �ملحلية  
�لتنويه  ت�ستحق   بتمرن��ست  
حتذو   �أن  نتمنى   ، و�الإ�سادة 
حذوها باقي �الإذ�عات  �ملحلية  
 ، �ليزي    ، �أدر�ر    « �حلدودية  

تندوف ....«.
�شيخ مدقن  �شيخ مدقن 
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اأ�شبحت �شرورة اإجراء "الختبارات" �شعاًرا لوباء فريو�س كورونا، وذلك منذ اأن اأكد رئي�س منظمة ال�شحة العاملية، تيدرو�س 
اأدهانوم غيربي�شو�س، على اأهميتها ال�شهر املا�شي. لكن حتى البلدان الغنية التي تكافح من اأجل تتبع انت�شار الفريو�س بني �شكانها 

قد ف�شلت يف حتقيق هذا الهدف الب�شيط. 

لتتبع انت�شار اجلائحة

ما هي اختبارات فريو�س كورونا التي يحتاجها العامل ؟

كليف كوك�شون / امل�شدر: 
فاين�شال تاميز

ترجمة وحترير: نون بو�شت

من  اجلنوبية  وكوريا  اأملانيا  كانت 
باإجراء  بداأت  التي  الدول  اأوائل 
وا�سع،  نطاق  على  االختبارات 
والواليات  املتحدة  اململكة  لكن 
ذلك.  فعل  عن  تقاع�ست  املتحدة 
ولكن كلما تاأخر اإجراء االختبارات، 
زادت فرتة عدم اليقني ب�ساأن حجم 
الفريو�س.  ي�سّكله  الذي  التهديد 
ومع تنامي احلاجة اإىل الت�سخي�س، 
حيث يتم رف�س العديد من اأدوات 
املواطنني  �سرب  وبداأ  االختبار 
ينفذ من احلكومة، البد من النظر 
واإمكاناتها  املتاحة  التقنيات  يف 

ونقائ�سها.

 ما هي الختبارات 
املتاحة لعدوى فريو�س 

كورونا؟

رئي�سيان  نوعان  هناك 
يتمّثل  االختبارات.  من 
م�ست�سد  اختبار  يف  االأول 

الذي  امل�ستجد،  كورونا  فريو�س 
اأما  كوفيد-19.  مر�س  ي�سبب 
اختبار  فيتمّثل يف  الثاين،  االختبار 
يبحث  الذي  امل�سادة،  االأج�سام 
عن اأي عالمات اإ�سابة �سابقة من 
خالل البحث عن ا�ستجابة مناعية. 
ومنذ اأن ن�رش العلماء ال�سينيون يف 
الوراثية  ال�سفرة  جانفي  منت�سف 
املعروف  للفريو�س،  الكاملة 
كوف-2،  �سار�س-  با�سم  ر�سمًيا 
خمتلف  يف  املختربات  متكنت 
اختبار  ا�ستخدام  من  العامل  اأنحاء 
يف  جيناته  لتحديد  امل�ست�سدات 

العينات املاأخوذة من املر�سى.
ي�سمى  اإجراًء  العلماء  ا�ستخدم 
الذي  البوليمراز املت�سل�سل  تفاعل 
يف  معتادة  ممار�سة  مبثابة  كان 
ميكن  �سنة.   30 ملدة  املختربات 
البوليمراز  تفاعل  عينات  اأخذ 
خمتلفة  مناطق  من  املت�سل�سل 
من ج�سم املري�س. وتتمثل اأب�سط 
جوف  من  عينة  اأخذ  يف  طريقة 
االأنف، يف حني يقوم اخليار االآخر 
اأخذ عينة من اجلزء اخللفي  على 
يف  للمر�سى  وبالن�سبة  احللق.  من 
من  عينة  تعطي  قد  امل�ست�سفى، 
اأف�سل  ال�سفلي  التنف�سي  اجلهاز 
النتائج. ويك�سف اختبار امل�ست�سد 
م�ساًبا  ما  �سخ�س  كان  اإذا  عما 
نقل  وبالتايل  احلالية  بالعدوى 

فريو�س كوفيد-19 اإىل االآخرين.
اختبارات  تعمل  املقابل،  يف 
امل�سلية(  )اأو  امل�سادة  االأج�سام 
عن  للك�سف  الدم  عينات  على 
من  اجل�سم  يكت�سبها  التي  املناعة 
اأ�ستاذة  وح�سب  ال�سابقة.  العدوى 
علم املناعة بجامعة اإدنربة اإليانور 
رايلي، فاإن اأدوات االختبار ت�ستخدم 

"كطعم"  الفريو�س  بروتينات 
امل�سادة  االأج�سام  ال�سطياد 
ومب�ساعدة  الدم.  يف  املوجودة 
من  جمعها  ميكن  التي  الدم  كمية 
عملية وخز االإ�سبع، ميكن الك�سف 
امل�سادة  االأج�سام  من  نوعني  عن 

�سد فريو�س �سار�س-كوف-2. 
االأج�سام  يف  االأول  النوع  يتمّثل 
م"  املناعي  "الغلوبولني  امل�سادة 
اإىل  ت�سري  قد  التي  العمر،  ق�سرية 
موجوًدا.  يزال  ال  الفريو�س  اأن 
اأ�سبوعني  بعد  تختفي  ما  وعادة 
من االإ�سابة. ويظهر يف مكانها نوع 
ثاين اأكرث ا�ستدامة، وهي االأج�سام 
ج".  املناعي  "الغلوبولني  امل�سادة 
متى  اإىل  االآن  حتى  يعرف  اأحد  ال 
امل�سادة  االأج�سام  هذه  �ست�ستمر 
يف مقاومة التقاط العدوى جمددا، 

من  التخمينات  ح�سب  اأنه  حيث 
املحتمل اأن ت�ستمر ب�سعة اأ�سهر اأو 

ب�سع �سنوات.
متنح احلكومات اختبارات االأج�سام 
ذلك  يف  مبا  االأولوية،  امل�سادة 
الأنها  واأملانيا،  املتحدة  اململكة 
االأفراد  الإبالغ  �رشورية  �ستكون 
اإىل  العودة  باإمكانهم  كان  اإذا  عما 
نقل  دون  باالأ�سخا�س  االختالط 
اأو التقاط العدوى. عند اأخذ عينة 
متثيلية من االأ�سخا�س، فاإن العلماء 
ا باالإجابة عن اأ�سئلة  مطالبون اأي�سً
يف  مبا   - باالأوبئة  تتعلق  رئي�سية 
ذلك عدد االأ�سخا�س الذين ظهرت 
اأو حتى مل  اأعرا�س خفيفة  عليهم 
تكون  اإجرائها،  ومبجرد  تظهر. 
نتائج اختبارات االأج�سام امل�سادة 
تفاعل  اختبارات  من  اأ�رشع 
التقليدية  املت�سل�سل  البوليمراز 
وقد ت�ستغرق ب�سع دقائق بدالً من 
اأن  من  الرغم  على  �ساعات،  ب�سع 
االأ�رشع  امل�ست�سد  اختبار  اأدوات 

بكثري ال تزال قيد التطوير.

 من يقوم بالختبارات؟

ال�سحية  ال�سلطات  بداأت  عندما 
كورونا  فريو�س  تف�سي  اأن  تدرك 
تهديًدا عاملًيا، �رشعت  ي�سكل  قد 
يف تطوير اختبارات يف املختربات 
احلكومية مثل التي تديرها املراكز 
االأمرا�س  ملكافحة  االأمريكية 
ال�سحة  ووكالة  منها  والوقاية 
متلك  التي  اإجنلرتا،  يف  العامة 
ا�ستخدام  يف  وا�سعة  خربة  بالفعل 
تقنية تفاعل البوليمراز املت�سل�سل 
للت�سخي�س. من الناحية التقليدية، 
غالبا  امل�ست�سد  اختبارات  جترى 

مع  بالتعاون  العام،  القطاع  يف 
توفر  التي  اخلا�سة  ال�رشكات 
غرار  على  االختبار  معدات 
وامل�سحات  الكيميائية  الكوا�سف 
عدد  كان  وقد   - املر�سى  لعينات 

بع�سها غري كاف. 
هناك  كانت  االأخرية،  االأ�سابيع  يف 
القطاع  ملوارد  �سخمة  تعبئة 
ال�رشكات  تت�سابق  حيث  اخلا�س 
لدخول  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
�سوق �رشيعة التو�سع، وقد �رشعت 
تفاعل  اختبار  اأجهزة  طرح  يف 
التي  االآلية  املت�سل�سل  البوليمراز 
بكثري  اأكرب  ب�رشعة  العينات  تعالج 
التقليدية. يف هذا  من املختربات 
ال�رشيري  املحا�رش  قال  ال�سدد، 
ورويك، جيم�س  الطب يف  كلية  يف 
جيل، اإن اإجراء اختبارات امل�ست�سد 
�سهل  اجلديدة 
"اختبار  الأن  ن�سبًيا 
البوليمراز  تفاعل 
يعّد  املت�سل�سل 
اإ�سافة  مبثابة 
لالختبار  �سغرية 

احلايل". 
اختبارات  لكن 
وقًتا  ت�ستغرق  امل�سادة  االأج�سام 
اإن�ساوؤها  يجب  الأنه  للتطور  اأطول 
"كان  جيل:  واأ�ساف  ال�سفر.  من 
على االأطباء �سحب الدم من ج�سم 
االأج�سام  على  والعثور  املري�س، 
)جزيئات  الدم  عينة  يف  امل�سادة 
واإن�ساء  الفريو�س(،  من  اأ�سغر 
يف  لال�ستن�ساخ  قابل  م�ساد  ج�سم 
كا�سف  اختبار  اإن�ساء  ثم  املخترب، 
اجل�سم  ذلك  وجود  يف  �سيتفاعل 
من  قراءته  الذي ميكن   - امل�ساد 

قبل فرق ال�سحة".
كبرًيا  دوًرا  اخلا�س  القطاع  لعب 
اختبارات  وت�سنيع  تطوير  يف 
الرغم  على  امل�سادة،  االأج�سام 
امل�سادقة  من  بد  ال  اأنه  من 
املعنية  ال�سلطات  قبل  من  عليها 
ا�ستخدامها.  قبل  العامة  بال�سحة 

ال�رشكات  وجود  برز 
حماولة  يف  ال�سينية 
االإمدادات  لتعزيز 
من  النوعني  كال  من 
بني  من  االختبار. 
حول  �رشكة   202
اأدوات  تنتج  العامل 
كوفيد-19،  اختبار 
92 �رشكة منها من 
ظهر  حيث  ال�سني، 

املر�س وازدهر قطاع التكنولوجيا 
الطبية املبتكرة.

وفًقا لبيانات موؤ�س�سة الت�سخي�سات 
وهي  )فايند(،  اجلديدة  املبتكرة 
يف  مقرها  ربحية  غري  جمموعة 
املنتجات،  تطوير  وتتعقب  جنيف 
�رشكات  من  عدد  اأكرب  ثاين  يوجد 
اختبار فريو�س كورونا يف الواليات 
�رشكة.   29 ت�سم  التي  املتحدة، 
"فايند"  موؤ�س�سة  قائمة  تعد  وال 

�ساملة وال تت�سمن بع�س الالعبني 
ي�سعوا  مل  الذين  الرئي�سيني 
ال�رشكات  هذه  بني  من  للظهور. 
يف  املدرجة  هولوجيك  �رشكة 
�سمحت  التي  نا�سداك،  بور�سة 
االأمريكية  والدواء  الغذاء  اإدارة 
با�ستخدام اختبارها خالل حاالت 

الطوارئ.
االأج�سام  اختبارات  بخالف 
واختبارات  التقليدية  امل�سادة 
يف  الباحثون  يقوم  امل�ست�سد، 
التكنولوجيا  و�رشكات  اجلامعات 
احليوية بتطوير تقنيات ت�سخي�سية 
مبتكرة جديدة. فعلى �سبيل املثال، 
تقنية  وهي  كري�سرب،  تعديل  ميّكن 
عامل  اأ�رشت  التي  اجلينات  حترير 
التعّرف  من  احليوية،  التكنولوجيا 
على الت�سل�سالت اجلينية املحددة 
يف �سار�س كوف-2 وقطعها، والتي 
ميكن حتديدها بعد ذلك عن طريق 

التغريات الطارئة على االألوان.

ما مدى �شرعة تنفيذ 
الختبارات؟

متفاوت  ب�سكل  االختبارات  رى  جتجُ
ولي�س بال�رشعة الكافية يف العديد 
من البلدان. ويف ظل غياب قاعدة 
جمعت  ر�سمية،  مركزية  بيانات 
التي  البيانات  "فايند"  موؤ�س�سة 
جمموع  اإجراء  وقع  اأنه  اإىل  ت�سري 
مليون   4.9 عن  يزيد  تراكمي 
 29 بحلول  العامل  حول  اختبار 
هذا  ي�ستثني  لكن  مار�س.  اآذار/ 
ال  املوؤ�س�سة  الأن  ال�سني  الرقم 
بيانات  على  اإال  احل�سول  ميكنها 
واحدة.  �سينية  ملقاطعة  موثوقة 
اأجرت  الراهنة،  اللحظة  حتى 
كوريا اجلنوبية، البلد الذي بداأ اأوالً 
ب�سكل  كوفيد-19  فريو�س  باختبار 
مكثف، 394 األف اختبار )ما يعادل 
770 اختبار لكل 100 األف �سخ�س(، 
 4160 اأي�سلندا  اأجرت  حني  يف 

اختباًرا لكل 100 األف �سخ�س.

يف البداية، كانت الواليات املتحدة 
االأّول  االختبار  الأن  جًدا،  بطيئة 
االأمرا�س  على  ال�سيطرة  ملركز 
مل يحقق جناًحا، لذلك كان عليها 
الإن�ساء  االإعداد  طور  اإىل  العودة 
تباطاأت  لذلك،  جديد.  اختبار 
اأخرى  ملختربات  ال�سماح  عملية 
ولكن  كوفيد-19.  اختبار  باإجراء 
املا�سيني،  االأ�سبوعني  مدى  على 
الواليات املتحدة من حجم  كّثفت 

ريها ب�رشعة. االختبارات التي جتجُ
الكربى،  االأوروبية  البلدان  بني  من 
قائمة  تت�سدر  اأملانيا  اأن  يبدو 
من  عدد  اأكرث  ري  جتجُ التي  الدول 
م�سوؤولو  قّدر  حيث  االختبارات، 
املختربات  اأن  العامة  ال�سحة 
 500 اإىل  ي�سل  ما  جتري  االأملانية 
يف  كورونا  لفريو�س  اختبار  األف 
اأن  من  الرغم  وعلى  االأ�سبوع. 
بعد  توؤكد  مل  الر�سمية  البيانات 
هذا الرقم، اإال اأن هذا ي�سري اإىل اأن 
القدرة على اإجراء االختبار تو�سعت 
االأخرية.  االأ�سابيع  يف  ب�رشعة 
وتو�سح ال�سبغة الالمركزية الإجراء 
والبنية  اأملانيا  يف  االختبارات 
التحتية للمختربات اأن االختبارات 
رى يف امل�ست�سفيات وعيادات  ال جتجُ
يف  ا  اأي�سً واإمنا  فقط  االأطباء 

مواقف ال�سيارات اخلا�سة.
اجلهات  واجهتها  التي  امل�ساكل 
املحتمل  من  االإ�سبانية  ال�سحية 
غري  الطريقة  اإىل  تعود  اأنها 
كيفية  اأو  العينات  ال�سحيحة جلمع 

ا�ستخدام املنتج
يف الواقع، اإن املجُ�سنعني م�ستعدون 
لتزويد العامل باملاليني من اأدوات 
امل�سادة،  االأج�سام  اختبارات 
والهيئات  ال�سحية  ال�سلطات  لكن 
دقتها  تجُقّيم  تزال  ال  التنظيمية 
على  بانت�سارها  ال�سماح  قبل 
االأ�سبوع  نطاق وا�سع. يف 
وزير  اأعلن  املا�سي، 
الربيطاين  ال�سحة 
اأن  هانكوك  مات 
 3.5 طلبت  "الدولة 
من  جمموعة  مليون 
االأج�سام  اختبار  اأدوات 
خمتلف  من  امل�سادة 

ال�رشكات امل�سنعة".

ما مدى موثوقية 
الختبارات؟

البوليمراز  تفاعل  حتليل  يعد 
املت�سل�سل دقيقا للغاية عندما يقع 
اأخ�سائيني  قبل  من  بعناية  اإجراوؤه 
تقنيني ذوي خربة يف خمترب جمّهز 
اأفاد  االإطار،  هذا  ب�سكل جيد. يف 
اأندرو بري�ستون، االأ�ستاذ امل�سارك 
امليكروبات  اإمرا�س  ق�سم  يف 
الأن  "نظرا  باأنه  باث،  جامعة  يف 

وجه  على  يكت�سف  االختبار  هذا 
فقط  املوجودة  اجلينات  التحديد 
كوف-2،  �سار�س-  فريو�س  يف 
فاإنه �سينتج ن�سبة قليلة من النتائج 

االإيجابية الكاذبة".
التحليل  هذا  يف  امل�سكلة  لكن 
تتعلق بالنتائج ال�سلبية الكاذبة التي 
ت�سري ب�سكل م�سلل اإىل خلو �سخ�س 
هذه  تكون  ما  غالبًا  العدوى.  من 
امل�ساكل ناجتة عن اأوجه ق�سور يف 
ومعاجلتها.  املر�سى  عينات  جمع 
االأخرى،  بالفريو�سات  يتعلق  فيما 
بن�سبة  كاذبة  �سلبية  عدالت  مجُ تجُقبل 
وا�سع  نطاق  على  املئة  يف   10
يف   30 اإىل  حتى  ت�سل  اأن  وميكن 
املئة. يف هذا ال�سدد، اأفاد الدكتور 
وارويك:  يف  الطب  كلية  من  جيل 
تفاعل  اختبارات  تجُ�ستخدم  "لذلك 
البوليمرياز املت�سل�سل يف كثري من 
من  بدالً  االإ�سابة  لتاأكيد  االأحيان 
م�ساب  غري  ما  �سخ�س  اأن  تاأكيد 

بالعدوى".
وموثوقية  دقة  تكون  لن  عموما، 
امل�سادة  االأج�سام  اختبارات 
التحقق  بعد  اإال  معروفة  اجلديدة 
من �سحتها واكت�ساب االأخ�سائيني 
اخلربة  من  املزيد  التقنيني 
الت�سغيلية. خالل االأ�سبوع املا�سي، 
االإ�سبانية  ال�سحة  وزارة  �سحبت 
اأدوات  من  جمموعة  اآالف  ثمانية 
ال�سنع  �سينية  الفريو�س  اختبار 
مدريد  حكومة  اإىل  ت�سليمها  وقع 
خماوف  ب�سبب  وذلك  االإقليمية، 

من اأن تكون نتائجها غري دقيقة. 
ال�رشكة  �رّشحت  املقابل،  يف 
اإيزي"  بايو  "�سينجني  امل�سنعة 
واجهتها  التي  امل�ساكل  باأن 
من  االإ�سبانية  ال�سحية  اجلهات 
الطريقة  اإىل  تعود  اأنها  املحتمل 
اأو  العينات  جلمع  ال�سحيحة  غري 
حيال  املنتج.  ا�ستخدام  كيفية 
هذا ال�ساأن، قال الدكتور بري�ستون: 
قدرة  تكثيف  ال�سهل  من  "لي�س 
االختبار ب�رشعة وعلى نطاق وا�سع 
الأن ذلك يتطلب اأدوات اختبار ذات 
مدربني  وموظفني  عالية  جودة 

ب�سكل �سحيح"

ملف كورونا 

عندما بداأت ال�شلطات ال�شحية تدرك اأن 
تف�شي فريو�س كورونا قد ي�شكل تهديًدا 

عاملًيا، �شرعت يف تطوير اختبارات يف 
املختربات احلكومية مثل التي تديرها املراكز 

الأمريكية ملكافحة الأمرا�س والوقاية منها 
ووكالة ال�شحة العامة يف اإجنلرتا.

لن تكون دقة وموثوقية اختبارات 
الأج�شام امل�شادة اجلديدة معروفة اإل بعد 
التحقق من �شحتها واكت�شاب الأخ�شائيني 

التقنيني املزيد من اخلربة الت�شغيلية
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بقلم: �أحمد طه 
�لغندور

ندع  �أن  �ملقبول  من  فهل   
�الحتالل مي�سي يف ��ستهتاره 
ما  بحياة  �ل�سحي  و�إهماله 
يزيد عن خم�سة �أالف �أ�سري 
فل�سطيني بني رجل، و�سيدة، 

وطفل فل�سطيني؟!،
من  �أن  �أدركنا  ما  و�إذ� 
و  قا�رص،   )200( بينهم 
�أ�سري   )700( و  �أ�سرية،   )41(
يعانون من �أمر��ض خمتلفة، 
�الأمر��ض  من  معظمها  يف 
�إ�سافة  و�خلطرية،  �ملزمنة 
�مل�سنني،  من  �لع�رص�ت  �ىل 
ويعانون  عانو�،  وجميعهم 
من  �الأ�رص  �سنو�ت  طيلة 
وحتى  �لطبي،  �الإهمال 
للعناية  �ملتعمد  �لغياب 

�ل�سحية!

فهل لنا �أن نتخيل 
كيف �سيكون عليه 

حال �أ�سر�نا �لبو��سل يف 
�لكورونا"؟!  "زمن 

�الأ�سري  مع  حدث  ما  لعل 

�ملحرر " نور �لدين �رص�سور 
�لذي جرى  "بيتونيا"،  من   "
�عتقاله بتاريخ 3/18 و�أُفرج 
عنه م�ساء �لثالثاء �ملا�سي، 
�لفحو�سات  �أثبتت  و�لذي 
�لطبية �لتي �أجرتها �لطو�قم 
�إ�سابته  �لفل�سطينية  �لطبية 
"�لكورونا".وقد  بفريو�ض 
�أذن " نور �لدين " لل�سلطات 
��سمه  بن�رص  �لفل�سطينية 
معه  حدث  ما  وتفا�سيل 
�الأ�رصى  �إنقاذ  �أمل  على 
معتقالت  يف  �لفل�سطينيني 
�الإ�سابة  مغبة  من  �الحتالل 
�لقاتل، وحتميل  �لوباء  بهذ� 
�الحتالل  "�سلطات 
�الإ�رص�ئيلي" وما يُعرف با�سم 
�ل�سجون"  م�سلحة  "�إد�رة 
�مل�سوؤولية �لقانونية �لكاملة 
ملا قد ي�سيب �الأ�رصى نتيجة 
�الإهمال �لطبي �ملتعمد من 
�الحتالل". "�سلطات  ِقبل 

 " �لدين  نور   " ق�سى  وقد 
فرتة  من  يوماً   )12( مدة 
"�لق�سم 14" من  �عتقاله يف 
�الإ�رص�ئيلي  عوفر"  "معتقل 
بعد  "�ملعبار"،  بـ  �ملعروف 
يف  معه  �لتحقيق  �نتهاء 

و  "بنيامني".  حتقيق  مركز 
ي�سم  ق�سم  هو  "�ملعبار"؛ 
وقد  جدد.  موقوفني  �أ�رصى 
عدد  �أن  للفل�سطينيني  ثبت 
يف  تو�جدو�  �لذين  �الأ�رصى 
�الأ�سري  وجود  وقت  �لق�سم 
قد   " �لدين  نور   " �ملحرر 
كان  وقد  �أ�سري�ً،   )36( بلغ 
�ملدة  طيلة  لهم  خمالطاً 
�ملذكورة، �الأمر �لذي يدعو 
"�إد�رة  رو�ية  رف�ض  �إىل 
�لتي  �الحتالل"،  �سجون 
ال  �أنه  �للحظة  حتى  تدعي 
�سفوف  بني  �إ�سابات  يوجد 
تاأكيدها  رغم  �الأ�رصى، 
بني  حاالت  ت�سجيل  على 
وقامت  "�ل�سجانني"، 
عدد  على  �حلجر  بفر�ض 
من  م�ستًو  فاأي  منهم!  �أخر 
"�سلطات  به  تتمتع  �الأخالق 
�الحتالل" �أو �أي م�سوؤوليات 
تتحلى  �أن  ممكن  قانونية 
�الأ�رصى  مو�جهة  يف  بها 
�لق�سية  �إن  �لفل�سطينيني! 
هي  �ليوم  لالأ�رصى  بالن�سبة 
موت"،  �أو  "حياة  ق�سية 
"ت�سهيالت"  ق�سية  ولي�ست 
يقدمها "�الحتالل" للتو��سل 

مع �الأهل "موؤقتا"، �أو �لقيام 
ـ  ظاهرية"  "بفحو�سات 
لن  ـ  طبية  �سئت  �إن  �سمها 
مو�جهة  يف  لالأ�رصى  ت�سفع 

�لوباء!

�إذن؛ �مل�ساألة �لآن �أكرب 
من ذلك!

�أية خطو�ت  معها  تنفع  ولن 
ر�دعة  تكون  �عتيادية، 
جتاهل  �لذي  لالحتالل 
وفق  �لقانونية  م�سوؤولياته 
�الإن�سان،  حقوق  قو�عد 
�لدويل؛  �الإن�ساين  و�لقانون 

�اللتز�مات  وخا�سًة 
يف  �لو�ردة  �ملحددة 
�لثالثة، و�لر�بعة  �التفاقيتني 
للعام  جنيف  �تفاقيات  من 
1949، كما �أن "�الحتالل" ال 
يخ�سى �لعقاب �لذي يفر�سه 
�لدويل  �جلنائي  �لقانون 
روما"،  "ميثاق  يف  �ملتمثل 
�الأدب!  �أ�ساء  فقد  لذلك 
بع�ض  نُغري  �أن  علينا  لذلك 
�أ�ساليبنا يف �لتعاطي مع هذه 
�لقيام  �رصورة  مع  �لق�سية، 

�لفوري بهذه �خلطو�ت:
الإجر�ء�ت  بالن�سبة  �أوالً: 
�الحتجاجية؛  �الأ�رصى 

و�الأجدى،  �الأقوى  فهي 
كامل  ميلكون  وحدهم  وهم 
�حلرية يف تنفيذ ما ينا�سبهم 

يف �لوقت �ملالئم.
�حلكومة  على  ثانياً: 
ممار�سة  �لفل�سطينية 
�للجنة  على  �لالزم  �ل�سغط 
�الأحمر  لل�سليب  �لدولية 
بو�جباتها  للقيام  �لدويل 
و�هية،  �أعذ�ر  دون  كاملة، 
�حلماية  توفري  يف  لالإ�رص�ع 
لالأ�رصى،  �لالزمة  �ل�سحية 
و�لعمل على �الإفر�ج �ل�رصيع 
عر�سة  �الأكرث  للفئات 
للخطر، مثل �ملر�سى وكبار 
و�الأطفال،  و�لن�ساء،  �ل�سن، 
�مل�رصوط  غري  و�الإفر�ج 
�خلا�سعني  �الأ�رصى  عن 

لالعتقال �الإد�ري.
ي�سمل  �الإجر�ء  وهذ� 
�أي�سا  �ل�سوي�رصية  �حلكومة 
التفاقيات  كرعاية  لدورها 

جنيف.
�الحتالل  حتميل  ثالثاً: 
�مل�سوؤولية �لكاملة عن حياة 
�الأ�رصى، وو�سع �ملوؤ�س�سات 
م�سوؤولياتها  عند  �لدولية 
ب�سكل  �لق�سية  هذه  الإنهاء 

وحث  و�رصيع،  عاجل 
للمحكمة  �لعام  �ملدعي 
بالتدخل،  �لدولية  �جلنائية 
قانوين؛  جانب  من  الأكرث 
جر�ئم  خانة  يف  ي�سب 
�سد  و�جلر�ئم  �حلرب، 

�الإن�سانية.
�لف�سائل  على  ر�بعاً: 
�لفل�سطينية جميعها �ل�سغط 
بينهم وبني  "�لو�سطاء"  على 
�أجل  من  للتدخل  �الحتالل 
�ل�رصيعة  �حلماية  توفري 
�جلاد  �لعمل  مع  لالأ�رصى، 
و�الإفر�ج  حتريرهم  على 

عنهم.
�إتاحة  و�أخري�:  خام�ساً 
للدبلوما�سية  �ملجال 
�لفل�سطينية ملمار�سة دورها 
�لدولية  �ملنظمات  مع 
�الأ�رصى  ل�سالح  للتدخل 

�لفل�سطينيني.

ختامًا

علينا �أال نفقد ثقتنا يف قدرة 
فهو  ـ  وتعاىل  �سبحانه  ـ  �هلل 
�أ�رص�نا  حماية  على  �لقادر 
وبالدنا من �لوباء و�الحتالل 

�لبغي�ض.
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على ما يبدو �أن غطر�سة �لحتالل �لإ�سر�ئيلي تقوده �إىل �لعمى، �إذ بالرغم من �لكارثة �لإن�سانية �لتي حتيق بالعامل باأ�سره نتيجة تف�سي 
فريو�س "كورونا ـ )COVID-19("، و�لتي و�سلت �إىل تخوم "�ملجتمع �لإ�سر�ئيلي"؛ فاأ�سابت قياد�ت ذلك �ملجتمع �ل�سيا�سية، و�لع�سكرية، 
�إ�سافة �إىل �لآلف من �ل�سكان �لعاديني، �إل �أن �لحتالل يهمل ب�سكل متعمد حقوق �لأ�سرى �لفل�سطينيني، وخا�سة حقهم يف �حلماية 

�ل�سحية �ل�سرورية يف ظل هذ� �لوباء �خلطر.

اإىل اأين يقودنا ا�ستهتار الحتالل ب�سحة الأ�سرى

بقلم: �لأ�سري �ملحرر �لأديب 
/ وليد �لهودىل

عند �سماعي خرب ترجل �أم �ملجاهد 
�لبطل �إبر�هيم حامد ورحيلها �إىل 
�سلو�د  �رت�سمت  �الأخري  مثو�ها 
�أمام عينّي �ساخ�سة باكية، تذرف 
�لدمع على �سنو روحها ، على من 
وكّل  وحركاتها  �سكناتها  �حت�سنت 
وترعرعت  ن�ساأت  حياتها،  يف  ما 
هذه  طيب  ومع   ، طيبة  بيئة  يف 
تعرف  قوية  ع�سّية  كانت  �لبلدة 
وظلم  �عتدى  من  تو�جه  كيف 
منها  �الحتالل  فاأذ�قت  وجترّب 
�لقمة  ف�سلو�د يف  �ل�سديد.  باأ�سها 
ترتّبع على روؤو�ض جبال �سماء، مل 
و�لوديان  �لقيعان  لنف�سها  تر�ض 

ر�حت   ، �حلفر  من  �لدون  وعي�ض 
تعلو وت�سمو حتى �أر�ست قو�عدها 
و�أم  �ل�سامقة،  روؤو�ض �جلبال  على 
حكموه  )�لذي  �إبر�هيم  �ملجاهد 
كذلك  موؤبد�(،  وخم�سني  �أربع 
�لذين  �لبوؤ�ساء  بحياة  تر�ض  مل 
�لر�يات  ويرفعون  ي�ست�سلمون 
�لبي�ساء �أمام قوى �لبغي �لتي يبدو 
�أنها ال تُقهر، فاإذ� بابن من �أبنائها 
�سنائعهم،  �رّص  ويذيقهم  يقهرهم 
و�أّي  رجاال  ت�سنع  �أن  جنحت  لقد 
زرعت  رجل  باألف  رجل  رجال، 
هّمة  له  وجعلت  �لبطولة  قيم  فيه 
تلني،  ال  وعزمية  �ل�سحاب  تناطح 
و�جه دولة و�سجل �نت�سار�ت كثرية 
يف زمن �سعب �أحيطت به مقاومة 
كيف  كل جانب.  من  �ملحتّل  هذ� 

جنحت �أيتها �خلن�ساء فيما ال تنجح 
فيه �أعتى �لكليات �لع�سكرية؟ كيف 
زرعت هذه �لعقيدة �لقتالية وكيف 
جعلت روحه روحا �سماوية ال تبغي 
�سوى �سهادة عزيزة �أو حياة كرمية 
بغي�ض  �حتالل  وجهها  ي�سوء  ال 
�أبد�  �سهلة  �ملهمة  تكن  مل  كهذ�، 
كيف  تعرف  مثلك  �أّم  رعاية  لوال 
زرعها  وتنمي  تتابع  وكيف  تزرع 
�إىل �أن ي�ستوي على �سوقه ليعجب 
جتلّت  �لكفار.  به  ويغيظ  �لزر�ع 
�أ�سكال  كل  �ملديدة  حياتها  يف 
تو�جه  فكانت  و�الأمل  �ملعاناة 
وتعتربها  عليها  تتغلّب  ب�سمت، 
جناحها،  الإثبات  ذهبية  فر�سة 
كان �إميانها بب�ساطته وعمقه وقوة 
�الحتمال  بقّوة  ميّدها  ح�سوره 

�لعمل،  و�إر�دة  �ل�سرب  وعزمية 
�جلبهات  كّل  على  تعمل  وكانت 
�أ�سدها  �إ�سناد  �أهمها  و�لتي 
ومطاردته  �عتقاله  فرتة  �لد�ئم، 
مرحلة  ولكل  �الأخري،  �عتقاله  ثم 
�أخذت  من هذه �ملر�حل ق�س�ض 
�رّص �أغلبها معها، مل تكن تفزع �أو 
تخاف فيت�رّصب �خلوف من قلبها 
�إىل قلبه بل بالعك�ض متاما كان لها 
قلبا �سجاعا يفي�ض قّوة وعنفو�نا، 
�أم روؤوم ويف ذ�ت  ترنو �ليه بقلب 
�لوقت تريده قوّيا �سجاعا مقد�ما 
يف ميادين �جلهاد و�لثورة. �ُسّيعت 
زرعها  و�سعت  جنة  �ىل  باالأم�ض 
�ىل  �سافرت  �ملديدة،  دنياها  يف 
�لباقية  و�لد�ر  �مل�ستقّر  حيث 
ما  ح�ساد  هناك  لتجد  �الأبدية 

قّدمت، خرجت من �لدنيا نظيفة 
�ليد، طاهرة �لقلب، غنية �لنف�ض، 
نورها ي�سعى بني �يديها، جناحي 
فوقها  ترفرف  �إبر�هيم  �بنها 
�لنف�ض  �أيتها  يا  روحها،  وتظلل 
�ل�سابرة  �لنف�ض   ، �ملطمئنة 
�أيتها  �ل�ساخمة،  �لقوية  �لر��سية 
حان  �لرجال  �سانعة  �لنف�ض 
ربك،  �إىل  �رجعي   : �لثو�ب  وقت 
وعملت  به  �آمنت  من  �إىل  �رجعي 
�أن  لك  فكان  ير�سيه عنك  ما  كل 
ير�سيك مبا وعد به �أولياءه فاأنت 
لك  وكان   ، مر�سية  ر��سية  �ليوم 
�أن ت�سجلي يف نادي عباد �هلل و�أن 
يكون هذ� �لنادي جنة �خللد �لتي 
يف  فادخلي  �ملتقني:  عباده  وعد 
�أعظم  ما  جنتي.  و�دخلي  عبادي 

خن�ساو�ت فل�سطني يعملن ب�سمت 
ي�سنعن  ن�ساء   ، ب�سمت  ويرحلن 
�ل�سعب،  �لزمن  يف  �مل�ستحيل 
تبقى مناذج عالية يف و�قع مرير، 
�رص�عنا  ز�ل  ما  يبدو  ما  على 
بحاجة  با�ستمر�ر  زلنا  وما  طويل 
روحنا  ون�ستعيد  ن�ستلهم  �أن  �إىل 

من هذه �لنماذج.

�سلو�د �لبطولة و�خلن�ساو�ت :

اأم املجاهد الفّذ اإبراهيم حامد يف ذمة اهلل 
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بعد اكت�شاف اإ�شابة املحرر �شر�شور "بكورونا"

االحتالل مل يتخذ اأية اإجراءات 
احرتازية يف عوفر 

عقدت هيئة �شوؤون الأ�شرى واملحررين ونادي الأ�شري الفل�شطيني والهيئة العليا ملتابعة �شوؤون الأ�شرى 
موؤمترا �شحفيا برام اهلل ، وذلك على خلفية اكت�شاف اإ�شابة الأ�شري املحرر نور الدين �شر�شور من بيتونيا 

بفريو�س كورونا بعد الإفراج عنه من �شجن عوفر اأول من اأم�س.
ق.د

الأ�رسى  �ش�ؤون  هيئة  رئي�س  وقال 
بكر،  اأب�  الل�اء قدري  واملحررين 
ال�شحة  وزارة  تاأكيد  ورغم  انه 
الأ�شري  اإ�شابة  الفل�شطينية 
بالفريو�س، اإل اأن �شلطات الحتالل 
الإ�رسائيلية مل تتخذ اأية اإجراءات 
وقائية اأو احرتازية حل�رس ال�رسى 
املخالطني اأو اخذ عينات منهم يف 
حيث  ع�فر  ب�شجن   14 رقم  ق�شم 
اإىل  عمدت  بل  الأ�شري،  يقبع  كان 
ال�شحة  وزارة  فح��شات  تكذيب 
وال�شتخفاف بالأمر. واأ�شاف اأب� 
ال�شليب  مع  الت�ا�شل  انه مت  بكر، 
العاملية  ال�شحة  ومنظمة  الأحمر 
عرب القن�ات الر�شمية الفل�شطينية 
ال�شهي�نى  الكيان  لتحميل 
ال�شهي�نى  الرتاخي  م�ش�ؤولية 

و  ال�رسى  حماية  يف  املتعمد 
مع  جمه�ل  م�شري  اإىل  تركهم 
بدوره  اخلطري.  الفريو�س  هذا 
قدورة  الأ�شري  نادي  رئي�س  قال 
فار�س، اإن اإدارة �شج�ن الحتالل 
حالة  وفر�س  مماطلتها  ت�ا�شل 
الأ�رسى،  مب�شري  ال�شتهتار  من 

احتجاجات  من  وبالرغم   ،"
ت�اجد  الذي  الق�شم  يف  الأ�رسى 
ال�شجن  اإدارة  اأن  اإل  الأ�شري،  فيه 
تتعامل مع الق�شية با�شتهتار كبري 
اإىل  فار�س،  واأ�شار  اللحظة.  حتى 
مع  التعامل  رف�ش�ا  الأ�رسى  اأن 
معاينة  باإجراء  �شباحاً،  الإدارة 

باإرجاع  وقام�ا  لهم،  �شطحية 
خط�ة  يف  وذلك  الطعام،  وجبات 
رف�شها  على  اأولية  احتجاجية 
املخالطني  لالأ�رسى  عينات  اأخذ 
لالأ�شري املحرر �رس�ش�ر، جمددا 
مطالبته بالتدخل العاجل لالإفراج 
عن الأ�رسى املر�شى وكبار ال�شن 
واملعتقلني  والن�شاء  والأطفال 
العتقالت  ووقف  الإداريني، 
فئات  كل  ت�شتهدف  التي  الي�مية، 
فئة  فيها  مبا  الفل�شطيني  ال�شعب 
رئي�س  وطالب  كما  املر�شى. 
�ش�ؤون  ملتابعة  العليا  الهيئة 
�ش�مان  اأمني  واملحررين  الأ�رسى 
ب�رسورة وج�د جلنة دولية حمايدة 
تق�م مبعاينة الأ�رسى والتاأكد من 
ال�شليب  وطالب  كما  �شالمتهم، 
اأكرث  الأحمر ب�رسورة القيام بدور 

فعالية يف هذه املرة.

قال نادي الأ�شري اإن اعتقال ق�ات 
 67( الربغ�ثي  لعمر  الحتالل 
عاماً(   19( حممد  وجنله  عاماً( 
فجراً من منزلهما يف بلدة ك�بر ه� 
ا�شتمرار لنهجها يف تنفيذ ل�شيا�شة 
عائلة  بحق  اجلماعي  العقاب 
لها منذ  الربغ�ثي، والتي تتعر�س 
جنلها  اأعدمت  حيث  عق�د،  عدة 
�شالح عام 2018، واعتقلت غالبية 
اأفراد العائلة، وهدمت منزلني لها 
اأن  الأ�شري  نادي  وبني   .2019 عام 
الربغ�ثي يُعاين من القلب وم�شاكل 
�شحية اأخرى مزمنة، حيث اأجرى 
عمليات  املا�شيني  العامني  خالل 
م�ؤخراً  واأُ�شيب  عدة،  جراحية 
وه�  القلب،  ع�شلة  يف  ب�شعف 
رعاية �شحية خا�شة،  اإىل  بحاجة 
حيث يتناول يف الي�م ال�احد ع�رس 
حبات دواء، الأمر الذي ي�شعه يف 
دائرة اخلطر يف ظل ات�شاع انت�شار 
الحتالل،  لدى  )ك�رونا(  فريو�س 
�شجانيه.  بني  اإ�شابات  وت�شجيل 
ظل  ويف  اأنه  الأ�شري،  نادي  وتابع 
عن  بالإفراج  املطالبات  تكثيف 
وكبار  املر�شى  وحتديداً  الأ�رسى 

�شيا�شة  الحتالل  ي�ا�شل  ال�شن، 
املر�شى  وا�شتهداف  العتقالت 
والن�شاء.  والأطفال  ال�شن،  وكبار 
والد  ه�  الربغ�ثي  اأن  اإىل  يُ�شار 
اأعدمه  الذي  �شالح  ال�شهيد 
والأ�شري   ،2018 عام  الحتالل 
عا�شم الذي ينتظر ُحكماً بال�ّشجن 
اأنه  علماً  مرات،  خلم�س  امل�ؤبد 
وخالل عام 2018 اعتقل الحتالل 
نف�س  يف  العائلة  اأفراد  جميع 
وزوجته  عمر  بينهم  من  الفرتة 
العائلة  تعر�شت  حيث  �شهري، 
قا�شية  اعتقال  وظروف  لتحقيق 
يف زنازين الحتالل. ومن اجلدير 
له  تعر�س  اعتقال  اأول  اأن  ذكره 
1978م،  عام  كان  الربغ�ثي  عمر 
حينه  يف  الحتالل  عليه  وحكم 
اأُفرج  ولحقاً  امل�ؤبد،  بال�شجن 
1985م،  عام  تبادل  عملية  عنه يف 
ع�رسات  اعتقاله  الحتالل  واأعاد 
املرات، غالبيتها اعتقالت اإدارية، 
وه� �شقيق الأ�شري نائل الربغ�ثي 
الذي يق�شي اأط�ل فرتة اعتقال يف 
تاريخ احلركة الأ�شرية وجمم�عها 

)40( عاماً. 

نادي الأ�شري الفل�شطينى 

االحتالل يعيد اعتقال عمر الربغوثي 
رغم مر�شه وانت�شار )كورونا(

الكاتب  عمر  عماد  الدكت�ر  قال 
الفل�شطيني  ال�شيا�شي  واملحلل 
اأ�شري فل�شطيني  اآلف  اإن خم�شة 
الإ�رسائيلية  ال�شج�ن  يف  يقبع�ن 
فايرو�س  يف  لالإ�شابة  معر�شني 
ينت�رس  والذي  امل�شتجد  ك�رونا 
ب�شكل  الإ�رسائيلية  الأو�شاط  يف 
اللحظة  واأدى حتى  وق�ي  �رسيع 
 32 ووفاة   6211 اإ�شابة  اإىل 
ان  عمر  واأ�شاف  اآخر.  �شخ�س 
من بني الإ�شابات جن�د يف جي�س 
يف  يعمل�ن  و�شجانني  الحتالل 
ال�شج�ن التي يت�اجد بها ال�رسى 
الفل�شطينيني وهذا ي�شكل خطراً 
من انتقال الفايرو�س لهم، الأمر 
يهدد حياتهم يف ظل عدم  الذي 
ال�قائية  وامل�اد  الأدوات  ت�فري 
التي يت�جب ا�شتخدامها لل�قاية 
القاتل.  الفايرو�س  هذا  من 
وطالب عمر املنظمات احلق�قية 
الدولية ومنظمات حق�ق الإن�شان 
م�شئ�ليتها  مبتابعة  فل�شطني  يف 
الفل�شطينيني  ال�رسى  جتاه 
ال�شهي�ين  الكيان  على  وال�شغط 
ال�رسى  عن  بالإفراج  لإلزامها 
واملر�شى  ال�شن  كبار  من 
والهتمام  والن�شاء  والأطفال 
داخل  ال�رسى  باقي  بحياة 
وت�فري  الإ�رسائيلية  ال�شج�ن 

الالزمة  والأدوات  املعقمات 
الفايرو�س  هذا  من  لل�قاية 
الالزمة،  الفح��شات  واإجراء 
قبل  الإ�شابة  حالت  لكت�شاف 
انت�شارها يف كل اأو�شاط ال�رسى 
بكارثة  يت�شبب  رمبا  الذي  الأمر 
بحياتهم.  ت�دي  قد  اإن�شانية 
ال�شج�ن  بيئة  اأن  عمر  واأو�شح 
الإ�رسائيلية غري �شحية وت�شاعد 
ب�شكل  الفايرو�س  انت�شار  يف 
ال�شج�ن  يف  ال�رسى  ك�ن  اأ�رسع 
الأمر  متال�شق  ب�شكل  يعي�ش�ن 
اإىل  ي�ؤدي  اأن  ال�شهل  من  الذي 
�شه�لة.  بكل  الفايرو�س  انتقال 
يذكر اأن الأ�رسى الفل�شطينيني يف 
خط�ات  نفذوا  قد  ع�فر  �شجن 
احتجاجية بناًءا على رف�س اإدارة 
بعد  لهم  عينات  اخذ  ال�شجن 

اكت�شاف اإ�شابة املحرر �رسور.

خم�شة اآالف اأ�شري فل�شطيني 
يهددهم وباء كورونا 

له  بيان  يف  الأ�شري  نادي  حذر 
اإدارة  حتيكها  لعبة  من  الي�م، 
من  تبداأ  الحتالل،  �شج�ن 
الإفراج  يف  املتعمد  التاأخري 
حمك�مياتهم،  انتهت  اأ�رسى  عن 
من  النتهاء،  على  اأو�شكت  اأو 
ي�شمى  مبا  تطبيق  وقف  خالل 
بـ"املنهلي"، ومب�جبه يتم الإفراج 
عن الأ�شري قبل انتهاء فرتة احلكم 
مرتبط  وفقاً جلدول  املفرت�شة، 

مبدة حكم الأ�شري. واأو�شح نادي 
اأوقفت  اإدارة ال�شج�ن  اأن  الأ�شري 
"املنهلي"  الذي ت�شتخدمه للحد 
من الكتظاظ يف ال�شج�ن، وذلك 
لتطبيقه  امللحة  احلاجة  رغم 
الي�م يف ظل التخ�فات احلا�شلة 
)ك�رونا(  فريو�س  انت�شار  من 
ظل  ويف  الأ�رسى،  �شف�ف  بني 
املطالبات املتكررة بالإفراج عن 
اأ�رسى، وهذا يدفعنا اإىل الت�شاوؤل 

هذا  اإيقاف  ح�ل  الدوافع  عن 
الإجراء الآن. وذكر نادي الأ�شري 
�شباح  منذ  ترد  معل�مات  اأن 
ال�شج�ن  اإدارة  باأن  تُفيد  الي�م، 
املفرو�س  الأ�رسى  من  طلبت 
واقرتب  مالية،  غرامات  عليهم 
يق�م�ا  اأن  عنهم،  الإفراج  م�عد 
وهذا  عاجل،  ب�شكل  بدفعها 
ت�شاوؤلت  يفر�س  اآخر  م�ؤ�رس 
الأ�شري  نادي  واعترب  جديدة. 

كل  ودعا  خطري  الأمر  هذا  اأن 
احلق�قية  الدولية  امل�ؤ�ش�شات 
التعاطي  وعدم  عنده،  بالت�قف 
مع اأية �ش�رة كاذبة يحاول خلقها 
الأ�رسى،  ق�شية  ب�شاأن  الحتالل 
اأ�رسى  عن  بالإفراج  يق�م  بحيث 
اأو�شكت  اأو  حمك�مياتهم  انتهت 
واحدة،  دفعة  النتهاء،  على 
لتلك  ا�شتجاب  اأنه  للعامل  ليظهر 

املطالب. 

نادي االأ�شري يحذر من مماطلة اإدارة ال�شجون باالإفراج 
عن اأ�شرى انتهت حمكومياتهم 

بقلم الأ�شتاذ/ تامر خ�شر 
الزعانني

الناطق الإعالمي ملوؤ�ش�شة 
مهجة القد�س

غيبته  الذي  البطل  ذلك  اإىل  �شالم 
ال�شج�ن،  وظلمة  الزنازين  عتمة 
الب�شمة  �شاحب  اإىل  �شالم 
حمياه،  تغادر  ل  التي  وال�شحكة 
اهلل  كتبه  مبا  م�رسوراً  فرحاً  تراه 
له خري،  كله  اأمره  اأن  يعلم  لأنه  له، 
ومنذ  تربى  الذي  املجاهد  ذلك 
ال�طن  حب  على  اأظفاره  نع�مة 

م�ا�شلة  عن  الإ�شابات  تثنه  فلم 
فكان  املحتل،  ومقاومة  جهاده 
لرتاب  وع�شقاً  حباً  يزداد  مرة  كل 
الأ�شري  ال�شديق  اإنه  ال�طن،  هذا 
الذي  الأخ  هذا  اجلرجاوي،  اإياد 
عاي�شناه يف ال�شج�ن فكان نعم الأخ 
ي�شارع  كان  حيث  ال�شديق،  ونعم 
لفعل  ويرك�س  اإخ�انه  خدمة  يف 
املحتل  م�اجهة  يف  �شباقاً  اخلري، 
رغم اأمله ووجعه، خا�س لأكرث من 
رغم  اخلاوية  الأمعاء  معركة  مرة 
فكان   ، ال�شحي  و�شعه  خط�رة 
حمباً لإخ�انه عط�فاً حن�ناً عليهم، 

فقد �شاءت الأقدار اأن ي�شاب هذا 
البطل باأوجاع واآلم حادة يف الراأ�س 
ط�يل  اإحلاح  وبعد  رقبته،  واأ�شفل 
اإياد  من الأ�رسى وتهديد املجاهد 
الأمعاء اخلاوية مت  بخ��س معركة 
عامني  بعد  له  طبي  فح�س  اإجراء 
متعمد  طبي  واإهمال  ا�شتهتار  من 
وقتل بطيء لكل ما ه� فل�شطيني، 
تبني اأم�س اأنه م�شاب ب�رم �رسطاين 
يف الكتلة الع�شبية يف الدماغ، وه� 
بحاجة لإجراء عملية جراحية خالل 
ثالثة اأ�شابيع ل�شتئ�شال ذلك ال�رم 
والإح�شا�س  الب�رس  �شيفقد  واإل 

نطالب  هنا  من  اليمنى.  باأطرافه 
امل�ؤ�ش�شات  وكل  العامل  اأحرار  كل 
التي تعنى بحق�ق الأ�رسى بالتدخل 
على  لل�شغط  والعاجل  الف�ري 
العدو ال�شهي�ين لإنقاذ حياة الأ�شري 
مل  واأنه  خا�شة  اجلرجاوي،  اإياد 
 72 �ش�ى  حمك�ميته  مدة  من  يبق 
الحتالل  حمكمة  باأنه  علماً  ي�ماً 
بال�شجن  عليه  حكمت  ال�شهي�ين 
مقاومة  بتهمة  �شن�ات   9 ملدة 
املحتل. فتحية لك اأخي و�شديقي 
العزيز اإياد،وم�عدنا احلرية والفرج 

القريب اإن �شاء اهلل.

اأنقذوا حياة االأ�شري املري�ض اإياد اجلرجاوي
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حقائق واأ�شاطري فريو�س كورونا

حتتاجماكلحولباحلقيقةال�شكاإزالة
معرفتهعناملر�ضالفتاك!

حول  الق�ص�ص  من  الكثري  هناك 
النا�ص  ويراقب  كورونا،  فريو�ص 
منذ اأ�صابيع اآخر الأخبار عن كثب 
املت�صاربة  الن�صائح  ويتفح�صون 
احلفاظ  كيفية  حول  واملربكة 
الفريو�ص  وعالج  �صالمتهم  على 
تعرفه  ما  اإليكم  ال�صدد،  وبهذا 
م�صداقية:  الأكرث  ال�صلطات 
ومراكز  العاملية  ال�صحة  منظمة 
ال�صيطرة على الأمرا�ص والوقاية 
الوطني  واملعهد  الأمريكية  منها 
املعدية،  والأمرا�ص  للح�صا�صية 

وما زالت تتعلمه عن الفريو�ص.

- كيف بداأ فريو�س كورونا 

نتيجة  �صخ�ص  عليه  ح�صل  رمبا 
م�صوؤويل  ولكن  حيوان،  عدوى 

ال�صحة لي�صوا متاأكدين.
العاملية،  ال�صحة  ووفقا ملنظمة 
الب�رشية  احلالت  حتديد  مت 
الأوىل لـ COVID-19 يف مدينة 
دي�صمرب  يف  ال�صينية،  ووهان 
ل  املرحلة،  هذه  ويف   .2019
ميكن حتديد كيفية اإ�صابة الب�رش 

يف ال�صني بدقة يف البداية.
اأن  »يُعتقد  املنظمة:  وقالت 
الأنواع  حاجز  قفزت  العدوى 
واأ�صابت الب�رش يف البداية .. قد 
يكون من حيوان حملي اأو حيوان 
م�صتاأن�ص،  بري  حيوان  اأو  بري 

وحتى الآن، مل يُحدد«.

- كم يدوم فريو�س كورونا 
على الأ�شطح؟

يف  كورونا  فريو�ص  بقاء  يدوم 
مكان ما، بني ب�صع �صاعات واأيام 
ال�صحة  ملنظمة  وفقا  متعددة، 

.)WHO( العاملية
»لي�ص   :WHO وتقول 

مدة  املوؤكد  من 
الفريو�ص  بقاء 
ي�صبب  الذي 

 19 -COVID
على الأ�صطح، ولكن 

يبدو اأنه يت�رشف مثل 
كورونا  فريو�صات 

الأخرى. كما اأن الدرا�صات 
كورونا  فريو�صات  اأن  اإىل  ت�صري 
لب�صع  الأ�صطح  على  ت�صتمر  قد 

�صاعات اأو حتى عدة اأيام«.
العاملية  ال�صحة  منظمة  وتن�صح 
وغ�صلها  الأ�صطح  بتنظيف 
الفريو�ص  لقتل  ب�صيط  »مبطهر 

و«حماية نف�صك والآخرين«.

- هل ميكن التقاط فريو�س 
كورونا من احلزم والب�شائع؟

من غري املحتمل اأن حتمل احلزمة 
املر�صلة اإىل منزلك - مبا يف ذلك 

 - الأخرى  الإمدادات  اأو  البقالة 
ال�صحة  وفقا ملنظمة  الفريو�ص، 
العاملية. كما اأن احتمالية اإ�صابة 
بال�صلع  الحتكاك  نتيجة  �صخ�ص 
وخطر  منخف�صة،  التجارية 
ي�صبب  الذي  بالفريو�ص  الإ�صابة 
مت  عبوة  من   19-COVID
نقلها وتعر�صت لظروف ودرجات 

حرارة خمتلفة، منخف�ص اأي�صا.

- هل تعمل اأقنعة الوجه 
�شد فريو�س كورونا؟

ما تزال ال�صلطات ل تعرف ما اإذا 
ال�صخ�ص  ت�صاعد  الأقنعة  كانت 
طبي،  حميط  خارج  ال�صليم، 
بالفريو�ص.  الإ�صابة  جتنب  على 
على  ال�صيطرة  مركز  ويحقق 

الأمرا�ص بالأمر.
فو�صي،  اأنتوين  الدكتور  وقال 
مدير املعهد الوطني للح�صا�صية 
فكرة  »اإن  املعدية:  والأمرا�ص 
نطاق  على  اأقنعة  على  احل�صول 
اإطار  خارج  املحلي  املجتمع 
قيد  هي  ال�صحية،  الرعاية 
املناق�صة الن�صطة للغاية يف فريق 
مراكز  جمموعة  وتدر�ص  العمل. 
مكافحة الأمرا�ص والوقاية منها 

هذا الأمر بعناية فائقة«.
ويو�صي م�صوؤولو ال�صحة الآخرون 
بارتداء قناع واحد فقط اإذا كنت 

مري�صا بالفعل.
وتن�صح منظمة ال�صحة العاملية، 
بالقول: »ارتِد القناع فقط اإذا كنت 
 19-COVID مري�صا باأعرا�ص
)خا�صة ال�صعال(، اأو تقوم برعاية 
اأعرا�ص  لديه  يكون  قد  �صخ�ص 
اأقنعة  وبا�صتخدام  املر�ص. 
منها  التخل�ص  ميكن  التي  الوجه 
ال�صتخدام  من 

الواحد«.

 -
هل 

ميكن 
الكالب  ت�صاب  اأن 

بفريو�ص كورونا؟

العديد  يكن هناك  ولكن مل  نعم، 
وتقول  املوؤكدة.  احلالت  من 
املنظمة: »على الرغم من وجود 
حالة اإ�صابة واحدة لكلب م�صاب 
ل  الآن،  حتى  كونغ،  هونغ  يف 
اأو قطة  كلبا  اأن  دليل على  يوجد 
اأو اأي حيوانا األيفا ميكن اأن تنقل 

. »19-COVID
على  ال�صيطرة  مراكز  وتفيد 
باإ�صابة   )CDC( الأمرا�ص 

»بتجنب  وتو�صي  بالعدوى،  كلبني 
مبا  الأليف  باحليوان  الت�صال 
التحا�صن  اأو  املالعبة  ذلك  يف 
كنت  اإذا  اللعق«،  اأو  التقبيل  اأو 
مري�صا مع »�رشورة غ�صل يديك 

بعد التعامل« مع احليوانات.

- هل ي�شر فريو�س 
كورونا يف الغالب بامل�شنني 

واملر�شى؟

الرتكيبة  هذه  اأن  يبدو  نعم، 
تعر�صا  الأكرث  هي  ال�صكانية 

خلطر الفريو�ص الفتاك.
مراكز  اأجرتها  درا�صة  واأظهرت 
مكافحة الأمرا�ص والوقاية منها 
)CDC( اأن زهاء 80% من وفيات 
فريو�ص كورونا كانت بني البالغني 
 CDC وقالت  واأكرث.  عاما   65
من  يعانون  الذين  الأ�صخا�ص  اإن 
»حالت طبية مزمنة حادة - مثل 
الرئة  واأمرا�ص  القلب  اأمرا�ص 
 - املثال  �صبيل  على  وال�صكري، 
لالإ�صابة  عر�صة  اأكرث  اأنهم  يبدو 

�ص  مبر
-C O V I D
19 اخلطري«.

ذلك،  ومع 
الكثري  يعاين 
ال�صباب  من 
مر�ص  من 
 . خطري
اأفادت  كما 
اأن   CDC
من   %20 زهاء 

يف  املر�صى 
اأعمارهم  ترتاوح  امل�صت�صفيات 

بني 20 و44.

- ما هي اأعرا�س 
فريو�س كورونا؟

اأو  ب�صعال  عادة  يبداأ 
منظمة  وتقول  حمى. 
»اأكرث  اإن  العاملية  ال�صحة 
-COVID اأعرا�ص

19 �صيوعا هي احلمى 
وال�صعال  والتعب 
يعاين  وقد  اجلاف. 
من  املر�صى  بع�ص 
بالأنف،  واحتقان  اآلم 

الأنف،  يف  و�صيالن 
اأو  احللق  يف  والتهاب 

ما  وعادة  اإ�صهال. 
الأعرا�ص  هذه  تكون 
تدريجيا.  وتبداأ  خفيفة 

وي�صاب بع�ص الأ�صخا�ص 
تظهر  ل  ولكن  بالعدوى 
ول  اأعرا�ص  اأي  عليهم 

ي�صعرون بتوعك«.

- هل يوجد عالج لفريو�س 

كورونا؟

يقوم الأطباء باختبار العديد من 
ذلك  يف  مبا  املختلفة،  العقاقري 
للفريو�صات  امل�صادة  الأدوية 
 - للمالريا  امل�صادة  والعقاقري 
اأي  جناح  علميا  يثبت  مل  ولكن 

منها.

العاملية،  ال�صحة  ووفقا ملنظمة 
العقاقري  اأن  دليل على  يوجد  »ل 
ت�صفي  اأو  تقي  اأن  ميكن  احلالية 

من املر�ص«.

ينتقل  اأن  ميكن  مدى  اأي  اإىل   -
فريو�ص كورونا يف الهواء؟

يوافق معظم امل�صوؤولني على اأنه 
ميكنه النتقال م�صافة ترتاوح من 

3 اإىل 6 اأقدام.
»ميكن  ال�صحة:  منظمة  وتقول 

ينت�رش  من اأن  املر�ص 

�صخ�ص لآخر من خالل قطرات 
اأو  الأنف  من  متطايرة  �صغرية 
زفري  اأو  �صعال  عند  تنت�رش  الفم 
وتهبط   .19-COVID مري�ص 
اأ�صياء  على  القطرات  هذه 
وميكن  ال�صخ�ص.  حول  واأ�صطح 
-COVID التقاط  للنا�ص 
من  قطرات  ا�صتن�صقوا  اإذا   19
�صخ�ص م�صاب باملر�ص، 
قطرات.  يخرج  اأو  ي�صعل 
اأنه  يف  ال�صبب  هو  وهذا 
اأكرث  البتعاد  املهم  من 
من 3 اأقدام عن ال�صخ�ص 

املري�ص«.

- ما هو معدل الوفيات 
احلقيقي؟

ال�صحة  م�صوؤولو  يزال  ما 
اإجابات  عن  يبحثون 
تظهر  ل  امل�صابني  بع�ص  لأن 
اختبار  يتم  ومل  اأعرا�ص،  عليهم 
ميوتوا.  اأن  قبل  الآخر  البع�ص 
اأ�صدرت  املا�صي،  الأ�صبوع  ويف 
الأمرا�ص  على  ال�صيطرة  مراكز 
تقريرا ي�صري اإىل اأنه من بني 170 
األف حالة اإ�صابة بفريو�ص كورونا 
 12 بني  عامليا  عنها  الإبالغ  مت 
فرباير و16 مار�ص، اأدى ما يقرب 
من 7 اآلف حالة - زهاء %4.1- 

اإىل الوفاة.
وقالت مراكز مكافحة الأمرا�ص 

ية  قا لو ا و
منها 

اإن من بني 213 األف و144 م�صابا 
يف الوليات املتحدة، مات 4513 

�صخ�صا، اأو نحو %2.
- هل يوجد لقاح �شد 

كورونا؟

ل   - ل  هو  املخت�رش  اجلواب 
 19-Covid يوجد لقاح وقائي لـ
العلماء  ولكن  احلايل.  الوقت  يف 
يف جميع اأنحاء العامل يت�صابقون 
انت�صار  لوقف  لقاح  على  للعثور 

املر�ص وعالج املر�صى.

- كيف يتم عالج امل�شابني 
بفريو�س كورونا؟

يف  املر�صى  عزل  يجري 
من  وعالجهم  امل�صت�صفى 
م�صاعدة  ملحاولة  اأعرا�صهم، 
اأج�صادهم على حماربة الفريو�ص 
التي  انت�صاره ويف احلالت  ومنع 
الرئوي،  اللتهاب  فيها  يظهر 
املر�صى  اإعطاء  يتم   ،%25 نحو 
الأك�صجني واأحيانا جهاز التنف�ص 
اللتهاب  حالة  ويف  ال�صناعي. 
الرئوي احلاد، يعمل الأطباء على 
الأع�صاء  على  ال�صغط  تخفيف 

الأخرى.
حدة،  الأقل  احلالت  ويف 
الأيبوبروفني  املر�صى  يُعطى 
يحارب  بينما  الآلم،  لتخفيف 
هذه  اإن  ويُقال  العدوى.  اجل�صم 
العالجات فعالة يف معظم 

الأحيان.
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الإجنليزي  الدوري  يت�شاور 
مع  القدم  لكرة  املمتاز 
تخفي�ض  ب�شاأن  الالعبني 
على  �شوت  كما  رواتبهم، 
الأدنى  الدرجات  متويل 
مواجهة  يف  مل�شاعدتها 

�شببها  التي  املالية  الأزمة 
فريو�ض كورونا وقالت رابطة 
اإن  بيان  يف  املمتاز  الدوري 
بالإجماع  »اتفقت  الأندية 
الالعبني  مع  الت�شاور  على 
م�رشوطة  تخفي�شات  ب�شاأن 

لإجمايل  املئة  يف   30 بن�شبة 
ال�شنوية«واأ�شار  الرواتب 
امل�شابقة  اأن  اإىل  البيان 
مايو،  بداية  يف  تعود  لن 
 2020-2019 مو�شم  واأن 
كانت  اإذا  اإل  ي�شتاأنف  لن 

الظروف اآمنة ومنا�شبة. 
الإجنليزية،  الرابطة  وكانت 
قد حددت موعدا مبدئيا 30 
اأبريل اجلاري لعودة مناف�شات 
فريو�ض  تف�شي  لكن  الدوري، 
فر�ض  بريطانيا  يف  كورونا 
امل�شابقة  تعليق  فرتة  متديد 

حتى اإ�شعار اآخر. 

لكرة  الفرن�شي  الحتاد  اأكد 
القدم، اأن فكرة اإلغاء املو�شم 
الريا�شي احلايل غري واردة، 
�شت�شتكمل  الفعاليات  واأن 
ال�شلطات  مع  التن�شيق  بعد 
الحتياطات  لأخذ  املعنية 
الوقائية �شد فريو�ض كورونا. 
الفرن�شي  الحتاد  وقال 
موقعه  على  ن�رشه  بيان  يف 
اأم�ض اجلمعة، اإن احتمالت 
ا�شتكمال املو�شم واردة، لكن 
حتديد  لأوانه  ال�شابق  من 
موعد معني، حلني احل�شول 
من  الأخ�رش  ال�شوء  على 
بعد  الفرن�شية،  احلكومة 
الالزمة �شد  التدابري  انتهاء 

فريو�ض كورونا امل�شتجد.

واأ�شار البيان اإىل اأن الحتاد 
ي�شطر  قد  الفرن�شي، 
للمو�شم،  جزئي  ل�شتكمال 
امل�شابقات  بع�ض  اإلغاء  مع 
�شتحدده  ما  وهو  الأخرى، 
موعد  مثل  خمتلفة،  معايري 
والفرتة  الن�شاط،  ا�شتئناف 
فريق  كل  يحتاجها  التي 
لتجهيز لعبيه بدنيا واعترب 
اأن  الفرن�شي  الكرة  احتاد 
خيار »املو�شم الأبي�ض«، لن 
عدم  حال  يف  منطقيا  يكون 
ا�شتكمال املناف�شات وبذلك، 
اأول  الفرن�شي  الحتاد  بات 
احتاد يف الدوريات اخلم�شة 
اإجنلرتا،  )اإ�شبانيا،  الكربى 
ي�شتبعد  اإيطاليا(،  اأملانيا، 

»املو�شم  خيار  ر�شميا 
فريق  الأبي�ض«ويعتلي 
باري�ض �شان جريمان �شدارة 
بر�شيد  الفرن�شي  الدوري 
بفارق  متقدما  نقطة،   68
مار�شيليا،  على  نقطة   12
مباراة  لعب  الذي  الو�شيف، 

اأكرث.

نيمار،  الربازيلي  تربع 
جريمان  �شان  باري�ض  جنم 
ريال  ماليني  بـ5  الفرن�شي 
دولر  مليون  )نحو  برازيلي 
فريو�ض  ملكافحة  اأمريكي( 
بالده،  يف  امل�شتجد  كورونا 
قناة  عنه  ك�شفت  ما  بح�شب 

»اأ�ض بي تي« املحلية.
هذا  من  جزء  و�شي�شدد 

»يوني�شيف«  اإىل  املبلغ 
املتحدة  الأمم  )منظمة 
الباقي  ويذهب  للطفولة(، 
اأن�شاأه  ت�شامن  �شندوق  اإىل 
املقدم  املهاجم،  �شديق 
لو�شيانو  ال�شهري،  التلفزيوين 
املر�شح  هوك،  وكان  هوك 
لالنتخابات  املحتمل 
اأعلن  الربازيلية،  الرئا�شية 

التوا�شل  مواقع  عرب  اأخريا 
 1.5 جمع  الجتماعي 
األف   300 )نحو  ريال  مليون 
ل�شالح  اأمريكي(  دولر 
يف  الفقرية  الأحياء  �شكان 
خ�شو�شا  جانريو،  دي  ريو 
لالإ�شابة  املعر�شني 
امل�شتجد  كورونا  بفريو�ض 
عاما   28 البالغ  نيمار  وحذا 
�شان  باري�ض  يف  زميله  حذو 
املهاجم  الفرن�شي  جريمان 
الذي  ال�شاب، كيليان مبابي، 
عنه  يك�شف  مل  مببلغ  تربع 

ملوؤ�ش�شة »اآبي بيار«.
بالده  اإىل  نيمار  وعاد 
الربازيل بعد تعليق البطولت 
تف�شي  ب�شبب  اأوروبا  يف 
واأقام  »كوفيد-19«،  فريو�ض 
منتجع  يف  مرتفة  فيال  يف 
بالقرب  البحري  مانغاراتيبا 

اأ�شهر  اأم�شى  من ريو، حيث 
طويلة خالل فرتة تعافيه من 
قدمه  يف  �شديدة  اإ�شابات 

خالل ال�شنوات الخرية.
النتقادات  توجيه  ومت 
لنت�شار  املا�شي  الأ�شبوع 
�شور له مع اأ�شدقائه ميار�ض 
الكرة ال�شاطئية، فيما تطبق 
�شارمة  قواعد  الربازيل  يف 
للحجر املنزيل لكن حميطه 
ي�شتقبل  مل  الالعب  اأن  اأكد 
حجر  يف  وكان  زيارة«  »اأية 
اإىل  متاما«  »معزول  منزيل 
اآخرين  اأ�شخا�ض  جانب 
فرن�شا  من  معه  �شافروا 
كرة  جنوم  من  عدد  وكان 
لالأ�شباب  تربع  قد  القدم 
الرجنتيني  اأبرزهم  عينها، 
والربتغايل  مي�شي،  ليونيل 

كري�شتيانو رونالدو.

كوروناملف

موقع كوورة

وقال مدوار يف ت�رشيحات لالإذاعة 
اأن  يجب  »الرابطة   اجلزائرية: 
ت�شاهم رغم اأننا ل منلك اإيرادات، 
ملواجهة  امل�شاهمة  قررنا  لكن 

الأمر  تطلب  لو  حتى  الوباء  هذا 
التربع بكل اأمول الرابطة ملواجهة 
»الرابطة  امل�شيبة«واأ�شاف  هذه 
األف   79( �شنتيم  مبليار  �شتتربع 
دولر(. لو كانت ميزانيتنا كبرية كنا 
�شنتربع باأكرث من هذا املبلغ«ورًدا 

مو�شم  م�شري  حول  �شوؤال  على 
مدوار،  قال  اجلزائري،  الدوري 
وزارة  لقرارات  متتثل  الرابطة  اإن 
يف  يت�شاءل.  »الكل  وقال  ال�شحة 
اإننا  تقول  النا�ض  الأحيان  بع�ض 
)اإلغاء  اأبي�ض  مو�شم  اإىل  �شنلجاأ 

تفاقم  ن�شاهد  نحن  املو�شم(. 
الو�شع وت�شاعد انت�شار الوباء، وما 
وزارة  لقرارات  المتثال  اإل  علينا 

ال�شحة وما علينا اإل التوعية«.
على  القدم.  كرة  »اأما  واأ�شاف 
حتى   1962 عام  من  الزمن  مرور 

اأزمات.  عدة  هناك  كانت  اليوم 
لو�شعها  احلياة  ترجع  عندما  لكن 
كرة  و�شع  �شنتحدث عن  الطبيعي 
القدم«وتابع »ل ميكن احلديث عن 
اليوم  متوت.  والنا�ض  القدم  كرة 
»لكل  وتابع  الت�شامن«.  عن  نتكلم 

مقام مقال، عندما ن�شاهد انت�شار 
احللول،  �شنجد  يرتاجع.  الوباء 
يف  البقاء  اأجل  من  نتكلم  وحالًيا 
الذين  الأطباء  عن  ونتكلم  ديارنا، 
اإي�شال  اأجل  من  بعملهم  يقومون 

املعلومة ال�شحيحة للمواطن«.

رئي�س الرابطة الوطنية لكرة القدم 

القدمكرةعناحلديثميكنال
والنا�سمتوت

للمرةالثانية..ميالنيتربعملحاربةكورونا
تربع نادي ميالن الإيطايل، 
اأجل  من  الثانية،  للمرة 
كورونا  فريو�ض  حماربة 
ت�شبب  والذي  امل�شتجد، 
باإيقاف كل البطولت الكربى 
يف  ميالن،  وقال  اأوروبا  يف 
مو�ش�شة  اإن  ر�شمي،  بيان 
�شينجر  وجيني  جوردون 
املالك  ال�شندوق  )من 
بـ100  تربعت  للرو�شونريي( 
م�شت�شفى  اإىل  دولر  األف 
ميالنو،  يف  رافايلي  �شان 
ل�رشاء اأجهزة تنف�ض �شناعي 

�شينجر  عائلة  اأن  واأ�شاف 
من  تن�شم  ميالن(  )مالكي 
اإىل اجلهد  خالل موؤ�ش�شتها 
حالة  على  للتغلب  الوطني 
فريو�ض  ب�شبب  الطوارئ؛ 
دعمها  وتقدم  كورونا، 
ال�شحية  اخلدمة  لتعزيز 

الوطنية يف اإيطاليا.
الذي  املبلغ  اأن  اإىل  واأ�شار 
ياأتي  املوؤ�ش�شة  به  تربعت 
التي  التربعات  حملة  بعد 
وموؤ�ش�شة  نادي  اأطلقها 
يف  الطوارئ  لدعم  ميالن 

وجنحت  لومبارديا،  اإقليم 
حتى الآن يف جمع 500 األف 

يورو.

نيمارين�ضملقائمةالنجوماملتربعنيباملاليني
ر�شميا

االحتادالفرن�ضيي�ضتبعداإلغاءالدورياملحلي

باري�ض  نادي  اإدارة  تواجه 
تهديدا  جريمان  �شان 
تعليق  ب�شبب  خانقا؛  ماليا 
حمليا  الكروية  امل�شابقات 
مار�ض   13 منذ  وقاريا 
اإجراءات  �شمن  املا�شي، 
فريو�ض  تف�شي  من  احلد 
�شبا�شتيان  وقال  كورونا 
الفنادق  بازين رئي�ض �رشكة 
النادي  لقمي�ض  الراعية 
ت�شدد  لن  اإنها  الباري�شي، 
عقد  من  الثاين  الق�شط 
توقف  ا�شتمر  اإذا  الرعاية، 
بازين  واأو�شح  الن�شاط 
 »BFM TV« قناة  عرب 
عقد  »ن�شدد  الفرن�شية: 

الرعاية على ق�شطني، يف 1 
التزمنا  جويلية،  و1  جانفي 
الأول،  الق�شط  ب�شداد 
البطولت  ت�شتاأنف  مل  واإذا 
بحلول موعد الق�شط الثاين، 

فاإننا لن ندفعه«.
»لو  �شحيفة  واأ�شارت 
اأن  اإىل  الفرن�شية  باريزيان« 
دعما  توفر  الفنادق  �رشكة 
الباري�شي  للفريق  ماليا 
يرتاوح بني 55 اإىل 60 مليون 
�شاعد  ما  �شنويا،  يورو 
الإدارة على جتاوز عقوبات 
اخرتاق  ب�شاأن  حمتملة 
لوائح اللعب املايل النظيف 
ت�رشيحات  اأن  واأ�شافت 

الفنادق  �رشكة  رئي�ض 
مع  اأي�شا  يتزامن  ال�شهرية 
و  canal+ قناتي  اإعالن 

BeIN عدم �شداد الق�شط 
 5 يف  عليهما  امل�شتحق 
عقود  من  اجلاري  اأفريل 
بث الدوري الفرن�شي ب�شبب 
الدوري  اأوقف  الذي  الوباء 
دوري  وكذلك  الفرن�شي 

اأبطال اأوروبا.
اإىل  باريزيان  لو  ولفتت 
تعاين  الفنادق  �رشكة  اأن 
ل  للغاية،  �شديد  ركود  من 
الق�شط  دفع  من  ميكنها 
الباري�شي،  للنادي  الثاين 
�شيا�شة  ظل  يف  خا�شة 

دولة   90 يف  احلدود  اإغالق 
تتواجد  دولة   110 اأ�شل  من 
ومل  الفنادق  �شل�شلة  فيها 
اأن  اإىل  الإ�شارة  اأي�شا  تن�ض 
�شبا�شتيان بازين كان رئي�شا 
وحامال  الباري�شي  للنادي 
النادي  اأ�شهم  من  لعدد 
اإىل   2006 من  الفرتة  خالل 

.2011

كورونايورطباري�سيفخ�ضارةفادحة

اأكد عبد الكرمي مدوار رئي�س رابطة الدوري اجلزائري لكرة القدم، اإن منظمته م�شتعدة للتربع بكل 
اأموالها من اأجل مواجهة فريو�س كورونا امل�شتجد.

الدورياالإجنليزييتجهخلف�سرواتبالالعبني

اأقيم  الذي  الجتماع  اأ�شفر 
اجلمعة بني رابطة اأندية الدوري 
الالعبني  ونقابة  الإيطايل 
الدوري  تاأجيل  الإيطاليني، عن 
ر�شميا لأجل غري م�شمى، على 
�شدور  بعد  الن�شاط  يعود  اأن 

تعليمات من م�شوؤويل ال�شحة.

عن  الإيطايل  الحتاد  وتراجع 
با�شتكمال  ال�شابق  اقرتاحه 
نهاية ماي املقبل،  املو�شم يف 
تعود  لن  امل�شابقة  اأن  موؤكدا 
ل�شتكمال مبارياته، اإل عندما 
ال�شحية  الظروف  ت�شمح 
اأندية  رابطة  وناق�شت  بذلك 

ونقابة  الإيطايل  الدوري 
موا�شيع  الإيطاليني  الالعبني 
تخفي�ض  بينها  من  اأخرى، 
مل  اأنه  اإل  الالعبني،  رواتب 
بخ�شو�ض  لتفاق  التو�شل  يتم 
هذا الأمر و�شبق لرابطة اأندية 
تاأجيل  الإجنليزي  الدوري 

لأجل  »الربميريليغ«  بطولة 
تف�شي  ظل  يف  م�شمى،  غري 
و�شوح  وعدم  كورونا  فريو�ض 
الإ�شابة  حالت  كانت  اإذا  ما 
امل�شتقبل  يف  �شتتناق�ض 
الظروف  وتتح�شن  القريب، 

ال�شحية يف البالد.

ر�شميا

تعليقالدورياالإيطايلاإىلاإ�ضعارغريمعلوم
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�شحايا األغام  خط موري�س يعانون يف �شمت  

جرائم فرن�شية يف تلم�شان والنعامة وب�شار
.     ف�شل تقني حلا�شرة القواعد اخللفية للثورة

مرت 58  �شنة على ا�شتقالل اجلزائر  من ال�شتعمار الفرن�شي  اإل اأن ال�شواهد الفرن�شية لتزال قائمة باحلدود الغربية  ، التي 
ليزال �شكانها اإىل اليوم يعانون  من ويالت ال�شتعمار وماخلفته  فرن�شا من  جرائم لتزال مرتبطة باأج�شادهم  على �شكل 

اإعاقات لتزول اإل بزوال حياتهم ، اأنهم �شكان 25 بلدية بالغرب اجلزائري  ممتدة على م�شافة  تزيد عن ال733 كلم  والذين 
دفعوا النف�س والنفي�س خال ل الثورة التحريرية  ب�شفتهم  القاعدة املتقدمة التي تربط القواعد  اخللفية للثورة اجلزائرية  

باملغرب بعد اإقامة خط موري�س خالل اخلم�شينات من القرن املا�شي .

حممد بن ترار

اليوم   اإىل  معاناتهم  وا�ستمرت 
التي  الألغام  انفجارات  بفعل 
كبرية  ماأ�ساة  ماخلقت  كثريا  
والفالحني  الرحل  للبدو 

عن  والباحثني 
املعروف  الكماأ 
بدون  بالرتفا�س 
يرتكبوه  ذنب  اأي 
ذنبهم  ،واإمنا 
الوحيد �سكنهم يف 
حدودية  مناطق 
لغمتها  فرن�سا يف 
وقت  قبل رحيلها 
ارثها  وترك 
هذا   ، القاتل 
م�سادقة  ورغم 

اأوتاوا   اتفاقية  على  اجلزائر 
لكنها  مل تعطي �سكان احلدود 
اجلزء  اإزالة  با�ستثناء  �سيئا 
انتهى  الذي  الألغام  من  الكبري 
احلوادث   قل�س  و   2016 �سنة 
نهائية   ب�سفة  ينهيها  مل  لكنه 
الألغام  الع�رشات من  ان  بحكم 
التي حركتها العوامل الطبيعية   
اأج�ساد  جتزئ  �سنويا  ولتزال 
وتق�سي  الأطفال  من  الأبرياء 

على  حياتهم .

فكرة لفرقة البحرية 
ملحا�شرة القواعد اخللفية 

للثورة 

التاريخية  ال�سواهد  جتمع  
اأن«اأندري موري�س« الذي �سغل 
يف  الفرن�سي   للدفاع  وزيرا  
جم�سد   هو  بورجي�س  حكومة 
الذي  املكهرب  اخلط  فكرة 

الروايات  لكن   ا�سمه  حمل 
فكرة  اأ�سل  حول   اختلفت   
هناك   ، موري�س   خط  اجناز 
ما  اأر�سيف  من  فرن�سية  وثائق 
بق�رش  املوجود  البحار   وراء 
فان�سان بفرن�سا توؤكد اأن هناك 

قادة  قدمها   دقيقة  تقارير 
كانت  التي  العا�رشة   الناحية 
امل�سوؤولني  اإىل   اجلزائر   هي 
الثورة  اأن   توؤكد   ، بباري�س 
كبريا  دعما  تلقى   اجلزائرية 
بالريف  وخا�سة  املغاربة  من 
، الذي يعترب م�سدرا لال�سلحة 
واجلنود ، ويوؤكد احد التقارير 
 1956/07/  25 يوم  املحرر 
الدعم  بالتدقيق  ي�سف  والذي 
اأنه  ويوؤكد  للجزائر  املغربي 
�سبب القوة ، كما يو�سع تواجد 
املغربي  بال�سمال  الثورة  قادة 
ودورهم الكبري يف تقوية الثورة  
عك�س اجلهة ال�رشقية ،و  تقول  
اجلرنال  اأن  اأخرى  تقارير 
بيدون  الذي كان قائدا للق�سم 
اأعطى  من   هو  الوهراين 
 1956 �سنة  منت�سف  جوانبها  
با�سم  يربطها   من  وهناك    ،
اجليرنال لوريو ، يف حني توجد 

ا�سمها   تربط  اأخرى  وثائق 
كان  الذي  فانيك�سام  باجلرنال 
 ، الق�سنطيني  لل�سمال  قائدا 
يف  البحرية  دور  كتاب  لكن  
اأحد  األفه  الذي  اجلزائر  حرب 
بالبحرية  اخلا�سة  الأمريالت 
مبدينة  نزلت  التي  
حاليا  منور)الغزوات 
اجلزائري   بالغرب   )
احلدود  على  وتوزعت 
بعد  ت�ستعمل  كانت 
ربط  التي  الأ�سالك 
من  الأواين  بع�س  بها 
اأجل  وقف احلركة مابني 
اجلزائر واملغرب  وك�سف 
اأية حتركات ، وقد جاء هذا 
الكتاب بتقرير مف�سال  عن 
القواعد اخللفية   باملغرب  
هذه   لكن   ، للثورة  ودعمها 
فقد  فراغ  من  تاأتي  مل  الفكرة 
ا�ستعمال   التاريخ  عرب  �سبق 
من  بداية  الدفاعية   اخلطوط 
ا�ستعمل  حيث  القدمي  الع�رش 

الليم�س  خط  الرومان 
ية  حلما
نهم  ح�سو
زحف  من 
الأمازيغ ، كما 
ا�ستعمال  مت 
ط  خلطو ا
يف  الدفاعية  
حروب  عدة 
حرب  اآخرها  
ال�سينية   الهند 
اأن  يوؤكد  ما 
اجناز  فكرة 
موري�س   خط 

جتارب   من   منقولة  كانت 
�سابقة .

اأجمعت  الذي  اخلط  هذا 
الكتابات التاريخية اأنه مل ي�سبق 
على  احتوائه  بحكم  مثيل  له 
خطني ملغمني يتغري عر�سهما 
ح�سب  طبيعة الأر�س  بالإ�سافة 
اإىل خطني مكهربني بتيار عال 
للحرا�سة  بفرق  ومدعمة    ،
والأفارقة   ، القنا�سني  من   ،
والتجهيزات  والدوريات   ،
املدفعية  والفرق ال�سيادة كما 
ت�سمى يف الت�سميات احلربية ، 
ناهيك عن فرق مراقبة مدعمة 
من  متكنت   والتي  بالدبابات 
جنود  من  بالع�رشات  الإيقاع 

قبل  الوطني   التحرير  جي�س 
هذا  مع  التعامل  تتعلم  اأن 
تنوعت  التي  واألغامه  اخلط 
 ، لالأفراد  م�سادة  األغام   بني 
 ، للجماعات  م�سادة  واأخرى 
امل�سيئة  الألغام  اإىل  بالإ�سافة 
الطائرة التي تتطاير يف الهواء 
للعبور  حماولة   اأي  لك�سف 

اأفراد جي�س التحرير   التي كان 
فرق  ت�سكيل   بعد  بها  يقومون 
هذا  مع  للتعامل  خا�سة  

املكهرب  الثعبان 
ا�ستحداثه  الذي مت 
قوات  قبل  من 
الفرن�سي  اجلي�س 
الثورة  ملحا�رشة 
اإل   ، اجلزائرية 
ينجح  مل  ذلك  اأن 
قادة  حنكة  بفعل 
جهة   من  الثورة 
الفرقة  وخربة 

اخللفية  بالقواعد  املدرية 
للثورة اجلزائرية وخا�سة مركز  
جهة  من  بالناطور  الكبداين 

اأخرى .

تلم�شان 
الألغام  ت�شنع معاناة 

�شكان 11بلدية حدودية  

اأهم  من  تلم�سان  ولية  تعد 
�سكان  ت�رشر  التي  املناطق 
تها  يا بلد
ية  د و حلد ا
التي  الت�سعة 
خط  عربها 
من  موري�س  
التي  الألغام 
خالل  زرعت 
هذه   ، الثورة 
ملنطقة  ا
كانت  التي 
للثورة  قلبا 
ية  ئر ا جلز ا
ا  ممر و
ين  هد للمجا
بني  الولية اخلام�سة  والقاعدة 
اخللفية جلي�س التحرير الوطني 
و�سط  امللحاوي  بدار  الواقعة 

اخللفية   القواعد  اأو   ، وجدة 
تلك  خا�سة  والتموين  للتدريب 
كزغنغن  بالناطور   املوجودة 
والكبداين  ما جعل الع�رشات من 

ال�سحايا ي�سقطون خالل الثورة 
، والذين جتاوز عددهم ال1200 
بني جماهد وم�سبل  حيث ت�سري 
اإح�سائيات م�ست�سفى  الفارابي 
»موري�س  املغربية  بوجدة 
اأي�سطو �سابقا« اأن  امل�ست�سفى 
الفرتة  يف  يوميا  ي�ستقبل  كان 
و1962    1957 بني  املمتدة 
الألغام   انفجارات  �سحايا 
واغلبهم   ال�سائك   بال�سد 
اأو  الأطراف  املبتوري  من 
ال�سظايا  من  املت�رشرين 
الألغام   انفجار  عن   الناجمة 
، زيادة على حروق  اجلماعية  
الكهرباء ، وبا�ستقالل اجلزائر  
على  ال�سحايا  ملفات  حت�سي  
م�ستوى  ولية تلم�سان  ت�سجيل 
عن   ناجمة  وفاة  حالة   150
الألغام ما بعد ال�ستقالل  اإىل 
غاية 2001  واأغلبهم من الرعاة 
الذكور  وي�سكل  الكماأ  و�سيادي 
96 باملائة يف حني ت�سكل الإناث 
جهة  من   ، فقط  باملائة    04
اأخرى ت�سري نف�س الإح�سائيات 
 508 ت�سجيل  
تعر�ست  �سحية 
،اأو  الأع�ساء  لبرت 
الأعني  الإ�سابة يف 
اجل�سد  يف  اأو  
معاقون  واغلبهم  
بن�سب  حالية  
ترتاوح بني 30 و100 
من  واغلبهم  باملائة 
والفالحني   الرعاة 
من  املئات  من   الذين حرموا 
من  ميلكونها   التي  الهكتارات 
�سنة1962اىل غاية  2016 رغم 

ان اجلزائر م�ستقلة 

جتمع  ال�شواهد التاريخية اأن«اأندري 
موري�س« الذي �شغل وزيرا  للدفاع 
الفرن�شي  يف حكومة بورجي�س هو 

جم�شد  فكرة اخلط املكهرب الذي حمل 
ا�شمه لكن  الروايات اختلفت   حول  

اأ�شل فكرة اجناز خط موري�س

ت�شري اإح�شائيات م�شت�شفى  الفارابي 
بوجدة املغربية »موري�س اأي�شطو 

�شابقا« اأن  امل�شت�شفى كان ي�شتقبل يوميا 
يف الفرتة املمتدة بني 1957 و1962  

�شحايا انفجارات الألغام  بال�شد ال�شائك  
واغلبهم  من املبتوري الأطراف اأو 

املت�شررين من ال�شظايا الناجمة عن  
انفجار الألغام  اجلماعية

روبورتاج 
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
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با�شتور اجلزائر 
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ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

. . .
هذه االإح�شائيات التي ارتبطت 
مع تاريخ اإنهاء  خط موري�ش من 
قبل اجلي�ش الوطني ال�شعبي  وما 
�شاحبه من تكاليف وجهود كبرية  
خالل  حاالت   10 ظهرت  لكن 
راح  والتي  االأخرية  ال�شنوات 
اأبرياء و�شباب  اأطفال  �شحيتها  
باإقليم  حالتني  منها  يافعني 
ال�شنة  خالل  العري�شة  بلدية 
حا�شي  منطقة  قرب  املا�شية  
اأين  تلم�شان  بجنوب  الزروقي  
اآخرين   03 وقتل  اأ�شيب طفالن 
يف انفجار لغم وقبلة وفاة عائلة 
بعد  خيمتهم  داخل  رحل  بدو 
النار  اإ�شعال  عقب  لغم  انفجار 
فوقه دون  روؤيته ، واأدت حماولة 
اإىل   الثالثة  ب�شوق  لغم  فتح 
واإ�شابة  �شاب  ووفاة  انفجاره 
اأخيه  باإعاقة دائمة  لتبقى هذه 
اجلرائم م�شتمرة بوالية تلم�شان 
وبلدياتها الت�شعة خا�شة مر�شى 
الفواكة  م�شريدة   ، مهيدي  بن 
مغنية   ، ال�شواين  الع�شة   باب   ،
 ، ،�شيدي جماهد ،بني بو�شعيد 
البويهي والعري�شة  ، بني �شنو�ش 
م�شافة  على  اجلياليل  �شيدي   ،
تزيد عن 173 كلم  والتي متكنت 
ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش  جهود 
تقدر  والتي  تطهريها   على 
منها  نزع  كلم    ب650  طولها 
لغما �شلت  يزيد عن 72389  ما 
تقدر  اإجمالية  م�شاحة  ت�شتعمر 
اال�شتقالل  رغم  هكتار   ب816 
وهو   ، �شنة  ال50  فاقت  ملدة 
احلياة  جمعية  رئي�ش  جعل   ما 
بلب�شري  للمعاقني �شابقا  ح�شني 
االألغام  �شحايا  عدد  اأن   يوؤكد 
بتلم�شان يزيد عن 4000 ما بني 

قتيل ومعاق .

على طول البلديات 
احلدودية الت�شعة :

النعامة الولية الأكرث 
ت�شررا 

احلدودية   البلديات  تعترب  
لوالية  الغربية 
املمتدة  النعامة  
من بلدية الق�شدير 
لوالية  املحاذية 
غاية  اإىل  تلم�شان 
جنني  بلدية 
الكرب  احد  بورزق 
ت�رشرا   الواليات 
امل�شتوى  على 
بفعل   ، الوطني 
امل�شاحة  تو�شع 

التي  موري�ش   خلط  الكبرية  
غرار  على  بلديات   09 عرب 
 ، بورزق  جنني   ، ال�شفراء  عني 
بن  عني   ، �شفي�شيفة   ، مغرار 

عمار  بن  ،مكمن  تيوت   ، خليل 
وامتد   ، والنعامة  الق�شدير   ،
قدرت  طولية  م�شافة  على 
ب957 كلم   وتو�شع على م�شاحة 
والتي   هكتار   4230 عن  تزيد 
ا�شتمرت ملغمة منذ اال�شتقالل 
 2016 �شنة  تطهريها  غاية  اإىل 
االإح�شائيات  وترامت  هذا 
بوالية  االألغام  �شحايا  حول 
الذي  الوقت  ففي  النعامة 
عن  املجاهدين  مديرية  ت�شري 
قائمة  من  امل�شتفيدين  قائمة 
امل�شاعدات يقدر ب170 �شخ�ش 
، فاإن  املعلم الذي اإقامته وزارة 
مديرية  مع   بالتعاون  الدفاع 
املجاهدين وال�شلطات املحلية  
�شنة  للوالية  ال�رشقية  باجلهة 
عملية  بانتهاء   احتفاال   2016
اإزالة االألغام بالوالية اأح�شى ما 
�شحايا  من  ا�شم   500 يزيد عن 
جماهدين  بني   ، االألغام  هذه 
خالل الثورة و�شحايا ما بعدها  
خا�شة من الرعاة الذين اغلبهم 
الذين  الع�رشين   �شن  دون 
غفلة  حني  االألغام  باغتتهم 
وهم يف مراعيهم على ال�رشيط 
،اأو من �شيادي الكماأ  احلدودي 
بالرتفا�ش  يعرف  ما  اأو  الربي 
حني  يف   ، اال�شرتزاق  اأجل  من 
اأن  اأخرى  اإح�شائيات  اأ�شارت 
وال�شبعينات   ال�شتينات  فرتة 
ت�شجيال  ال�شنوات   اأكرث  هي 
وهنا   ، االألغام  النفجارات  
اأ�شار اأحد ال�شحايا  اأن الق�شية 

خط  اأ�شالك  ،باإزالة  مرتبطة 
ت�شتهوي  كانت  التي  موري�ش 
ال�شتعمالها  وال�شباب  املوالني 

للموا�شي   الزرائب  اإقامة   يف 
بيعها وهو ما رفع  ،اأو  من جهة 
من عدد �شحايا االألغام يف هذه  
فاأن  ذلك  اإىل  �شف   ، املنطقة 
مبنطقة  امللغم  موري�ش  خط 
جبلية  مناطق  يف  يعرب  مغرار  
ومن  النخيل  واحات  من  قريبة 
كرثة  اإىل  اأدى  ما  ال�شكنات  
منطقة  يف  فمثال   ، احلوادث 
الق�رش  اأي  التحتاين  مغرار 
الغربية  املقربة  يف  اخلط  يعرب 

من  �شاعف  ما  وهو  للمدينة  
حتى  ا�شتمرت  التي  احلوادث 
 ، املناطق  هذه  تطهري  بعد  
بحكم وجود املئات من االألغام 
الطبيعية  العوامل  جرفتها  التي 
ت�شكل   والب�رشية وبقيت مهملة  
لالأطفال  ا�شتقطاب   و�شيلة 
اإىل  اأدى  الذي  االأمر   ، للعب 
من  الكثري  يف  مميتة  حوادث 
الرحل  البدو  الأطفال  احلاالت  
 ، خ�شو�شا 
وي�شكل  هذا 
يا  ل�شحا ا
الذكور يف هذه 
ما  الوالية  
 97٫8 ن�شبته 
من  باملائة 
ال�شحايا  جممل 
ئة  ملا 9با 6
�شن  دون  منهم 
يف   ، الع�رشين 
ن�شبته  ما  االإناث  ت�شكل  حني 
باملائة  و99  باملائة   02٫2
الذي  الرعاة  من  اأطفاال   منهم 

وتعترب  الن�شب  اأعلى  ي�شكلون 
مناطق الق�شدير وعني ال�شفراء 
املناطق  اأكرث  بورزق   وجنني 
ت�شجيال للحوادث  خا�شة خالل 
التي تعد  ال�شتينات وال�شبعينات 
مرحلة دروة  يف احلوادث نتيجة  

جهل املخاطر .

ب�شار 
�شحية  بلديات   05
للألغام وبني ونيف 

الأكرث ت�شررا 

هي  ب�شار  مدينة  اأن  رغم 
الغربية  الواليات  اقل 
بفعل  االألغام  من  ت�رشرا  
الذين  ال�شكان   عدد  قلة 
املناطق  بهذه  يقيمون 
والكثافة  جهة   من 
بال�شحراء  ال�شكانية  
على  اأخرى  ناحية  من 

م�شتوى البلديات اخلم�ش وهي 
 ، ، حلمر  بوكاي�ش   ، ونيف  بني 
بوين  تبقى  ب�شار،لكن  و  موغل 
ونيف   اكرب بوؤرة ل�شحايا االألغام 

قرية  تعترب  حيث    ، باملنطقة 
الوادي خل�رش ب�شمال بني ونيف 
ت�رشرا   املناطق  اأكرب  اإحدى 
من  باملائة   90 ت�شجل  فهي 
حت�شيهم   الذين  ال�شحايا  عدد 
بحوايل  املجاهدين  مديرية 
اأن الواقع  اإال  150 حالة فقط ، 
خا�شة  ذلك  من  بكثري   اأكرب 
 ، بجبل غرب ب�شار وبني ونيف 
حيث فعلت االألغام فعلتها خالل 
وحتى  وال�شبعينات  ال�شتينات 
ثمانينات القرن املا�شي ، حيث  
من  ال�شحايا  اأغلب  ت�شجيل  مت 
كانت  الذي  واالأطفال   ال�شباب 
ت�شتهويهم عملية جمع االأ�شالك 
بهذه  لال�شرتزاق  ال�شائكة 
املناطق الفقرية ـاأو عملية جمع 
بالرتفا�ش  يعرف  ما  اأو  الكماأ  
من جبال غرب ب�شار ، حيث مت 
احلاالت   من  الع�رشات  ت�شجيل 
اأغلبها الوفاة بفعل تاأخر و�شول 
االإ�شعاف من جهة  اأو بفعل كرثة 
االألغام امل�شادة للجماعات التي  
زرعت بكرثة يف جبل عنرت الذي 
اجلزائريني  للثوار  معربا  كان 

بعد �شد منافذ ال�شمال  واأ�شبح 
اجلنوب   طرق  على  االعتماد 
باالأ�شلحة  الثورة  دعم  اأجل  من 
والذخرية ،   و�شجل جبل ب�شار  
عدة معارك وا�شت�شهاد الإبطال 
مقدمتهم  يف  الثورة   يف  كبار 
الذي  االأمر  لطفي   العقيد 
جعل  فرن�شا تعمل على تكثيف 
خالل  من  الرقابة  عمليات 

اأواخر  خالل  املنطقة  تلغيم 
ال�شتينات   وبداية  اخلم�شينات 
التي  لالأفراد   م�شادة  باألغام 
مئات  ح�شد  يف  �شببا  كانت 
خالل  االأع�شاء  وبرت  االأرواح 
واأكرث  للثورة  االأخرية  ال�شنوات 

من 60 �شنة بعدها .

   جرائم  ل تنتهي 
بالتقادم وفرن�شا مطالبة 

بالتعوي�ض 
يف  الفرن�شي   القن�شل  اأ�شار 
فرن�شا  اأن   �شابق  �شحفي  لقاء 
اليلزمها تعوي�ش �شحايا االألغام 
، رغم اعرتافه باأن االألغام متت 
الفرن�شي   امل�شتعمر  قبل  من 
اأوتاوا  اتفاقية  اأن  بحكم 
واإمنا  بالتعوي�ش  التلزمها  
ودعم  اخلرائط   مبنح  األزمتها 
عملية  اإزالة االألغام الغري ، كما 
لي�شوا  االألغام  �شحايا  اأن  اأكد 
اآخر  ، من جانب  �شحايا حرب 
اإىل  املقدمة   التقارير  �شارت 
املتحدة  االأمم  هيئة  مكتب 
ال�شلطات   قبل  من  باجلزائر 
اجلزائرية اإن االأ�رشار  اخلا�شة 
احلدود  على  م�شتمرة  باالألغام 
وال�رشقية  الغربية  اجلزائرية 
يعترب  ما  تزايد  وال�شحايا يف   ،

اأ�شار  وقد  هذا   ، حرب  جرائم 
االأ�شتاذ  حارك ر�شيد  حمامي 
مرافعة  يف  تلم�شان  ناحية  من 
اأمام جمل�ش ق�شاء تلم�شان  له 
موطنني  بها  توبع  ق�شية  يف 
التي جيء  باالألغام   باملتاجرة 
اإىل   ال�شفراء  عني  من  بها 
ال�شيد  يف  ال�شتعمالها  تلم�شان 
»...اإننا اليوم نتابع بفعل مزبلة 
ر  �شتعما ال ا
التي  الفرن�شي  
جرمية   تعد 
ت�شقط  ال
واإمنا   ، بالتقادم 
على   ي�شتوجب 
التدخل  فرن�شا 
اأجل  من  العاجل 
خلفته   ما  تطهري 
من األغام ..« ونف�ش 
اإليه  ي�شري  الو�شع 
حمدون  االأ�شتاذ 
من  حمامي  احمد   �شيد 
ت�شجله  ما  »...اإن  الهيئة  نف�ش 
نتائج عن �شحايا  اجلزائر من 
الناجمة عن  االألغام  وا�شتغالل 
اأقامته  الذي  موري�ش  خمطط 
تتابع  اأن  ي�شتوجب  فرن�شا 
حرب  جرمية  الأنها  اأجله  من 
الت�شقط  احلرب  وجرائم   ،
االجتاه  ونف�ش   ».... بالتقادم 
الدكتور   املحامي  اإليه  اأ�شار 
اإحدى  عبد احلق م�شريدي يف 
االألغام  اإن جرمية  املرافعات  
نتائج  من  دولية  جرمية   هي 
اخلطرية  وجرائمها  احلرب 
والتي ي�شتوجب  متابعة فرن�شا 
باملعاناة  الأنها التهتم  ب�شاأنها  
االألغام  �شحايا   يعي�شها  التي 
والتي   ، امل�شتعمر  زرعها  التي 
هي جرمية حرب التغتفر الأنها 
ولي�ش  االإن�شانية  �شد  موجه 
على  ليبقى   »... االأفراد  �شد 
املطالبة  اجلزائرية  ال�شلطات 
التعوي�ش  يف  كامال   بحقها 
وتكاليف  ال�شحايا  اأ�رشار  عن 
الدولة  كلفت  التي  االإزالة 
جهودا  وجي�شها  اجلزائرية 
وحرمت  طويال  ووقتا  كبرية  
مواطنني من ا�شتغالل اأرا�شيهم  

ملدة فاقت الن�شف قرن.
اأ�شار القن�شل الفرن�شي  يف لقاء �شحفي �شابق اأن  

فرن�شا ليلزمها تعوي�ض �شحايا الألغام ، رغم 
اعرتافه باأن الألغام متت من قبل امل�شتعمر 
الفرن�شي  بحكم اأن اتفاقية اأوتاوا لتلزمها  

بالتعوي�ض واإمنا األزمتها مبنح اخلرائط  ودعم 
عملية  اإزالة الألغام لغري

تعترب  البلديات احلدودية  الغربية 
لولية النعامة  املمتدة من بلدية 

الق�شدير املحاذية لولية تلم�شان اإىل 
غاية بلدية جنني بورزق احد الكرب 

الوليات ت�شررا  على امل�شتوى الوطني 
، بفعل تو�شع امل�شاحة الكبرية  خلط 

موري�ض  التي عرب 09

روبورتاج 
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اقرتح جتربة لقاح "كوفيد - 19" 
يف اإفريقيا

طبيب فرن�شي يعتذر 
اإجراء  القرتاحه  فرن�سي،  طبيب  اعتذر 
جتارب على لقاح حمتمل لـ"كوفيد - 19" يف 
انتقادات  ت�رصيحاته  اأثارت  اأن  بعد  اإفريقيا 

وا�سعة على و�سائل التوا�سل االجتماعي. 
العناية  رئي�س وحدة  بول مريا  وعر�س جون 
املركزة يف م�ست�سفى كو�سني يف باري�س هذا 
االقرتاح يوم االأربعاء خالل مقابلة على قناة 
مدير  مع  الفرن�سية  اأي"  �سي  "اإل  تلفزيون 
الفرن�سي  الوطني  االأبحاث يف معهد ال�سحة 
كاميل لو�ست وجرى النقا�س حول لقاح ال�سل 
العديد  يف  جتربته  يتم  الذي  جي"  �سي  "بي 
من البلدان االأوروبية واأ�سرتاليا لعالج "كوفيد 
- 19" الناجم عن فريو�س كورونا امل�ستجد.

اأكون  اأن  ا�ستطعت  "لو  قائال  مريا  وت�ساءل 
م�ستفزا، اأال يجب علينا اإجراء هذه الدرا�سة 
عالج  اأو  اأقنعة  توجد  ال  حيث  اإفريقيا  يف 
التي  بالطريقة  ما  ب�سكل  مكثفة  رعاية  اأو 
اأجريت بها بع�س الدرا�سات املتعلقة باالإيدز 
اأو مع البغايا؟"وقال "جنرب اللقاح الأننا نعلم 
يحمون  وال  للخطر  ب�سدة  معر�سون  اأنهم 

اأنف�سهم".
تدير  التي  باري�س  م�ست�سفيات  �سبكة  ونقلت 
قوله  عنه  مريا  بها  يعمل  التي  امل�ست�سفى 
ت�رصروا  ملن  التام  اعتذاري  اأقدم  اأن  "اأريد 
التعليقات  من  باالإهانة  و�سعروا  و�سدموا 
التي �رصحت بها بفظاظة ب�ساأن اللقاح هذا 

االأ�سبوع".

�ضد ريال مدريد

اتفاق �شري بني 
بر�شلونة ونيمار 

ك�سفت تقارير �سحفية اإ�سبانية، اأم�س ال�سبت، 
والعبه  بر�سلونة  بني  �رصي  اتفاق  وجود  عن 
�سان  باري�س  جنم  نيمار،  الربازيلي  ال�سابق 
عدم  ل�سمان  القدم،  لكرة  الفرن�سي  جريمان 

انتقاله اإىل ريال مدريد.
وذكرت �سحيفة "موندو ديبورتيفو" االإ�سبانية، 
اأن نيمار و�سل اإىل حالة من الياأ�س وكان هدفه 
الوحيد هو مغادرة فريق باري�س �سان جريمان، 
وكان على و�سك العودة جمددا ل�سفوف النادي 
الكتالوين ال�سيف املا�سي، ولكن االأخري ف�سل 
الباري�سي  الفاريق  مع  التفاق  التو�سل  يف 
نيمار  وعد  بر�سلونة  اأن  ال�سحيفة  وك�سفت 
فرتة  خالل  اأو   ،2019 �سيف  معه  بالتعاقد 
الطريق  لقطع   ،2020 ال�سيفية  االنتقاالت 
على مناف�سه التقليدي ريال مدريد الذي كان 
قريبا اأي�سا من �سم النجم الربازيلي وبح�سب 
فلورنتينو  مدريد  ريال  رئي�س  فاإن  ال�سحيفة، 
وبيني  ريبريو  فاجرن  الوكيلني  كلف  برييز 
زاهايف بالتوا�سل مع القطري نا�رص اخلليفي 
نيمار  بخ�سو�س  الباري�سي  الفريق  رئي�س 
نيمار  اأغرى  بر�سلونة  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 
جولة  بعد  وذلك  املدينة،  يف  له  فيال  ب�رصاء 
بالعا�سمة  النادي  مل�سوؤويل  مكثفة  حمادثات 
الفرن�سية، ولكن تعرث املفاو�سات جعل النادي 
جو�سيب  واأملح  اخلط.  على  يدخل  امللكي 
من  اأكرث  يف  بر�سلونة،  رئي�س  بارتوميو،  ماريا 
من  رغبة  وجود  ا�ستمرار  عن  �سابقة  منا�سبة 
قبله يف �سم النجم الربازيلي، واأن املفاو�سات 

�ستتجدد ال�سيف القادم.

امل�سلمني  العلماء  جمعية  تربعت   
املواد  من  طنا   20 ب  اجلزائريني 
البليدة  لوالية  كم�ساعدات  الغذائية 
ال�سحي  احلجر  حتت  املوجودة 
اأمني  عنه  ك�سف  ح�سبما  الكلي، 
للجمعية،  الوطني  باملكتب  املال 
اأن  رزيق  واأو�سح  رزيق.  الدين  نور 
�سعبتها  خالل  من  قدمت  اجلمعية 
حمملة  �ساحنات  "ثالث  الوالئية 
الغذائية  املواد  من  طن   20 ب 
املوجودين  الإخواننا  كم�ساعدات 
حتت احلجر ال�سحي بالبليدة. واأ�سار 
امل�ساعدات  هذه  اأن  اإىل  امل�سوؤول 
التي مت ت�سليمها لل�سلطات املحلية 
وزيت  ودقيق  بطاطا  على  حتتوي 
املواد  من  وغريها  وقهوة  و�سكر 
االأ�سا�سية ذات اال�ستهالك الوا�سع. 
اجلمعية  اأر�سلت  اأخرى،  جهة  من 
اأخرى مل�ست�سفى  م�ساعدات  قافلة 
 3 بقيمة  وزو  بتيزي  "ندير حممد" 

مليون دج،  كما اأ�ساف رزيق وت�سمل 
املتحدث-  ي�سيف  الهبة  هذه 
اأوك�سجني  واأجهزة  تنف�س  اأجهزة 
ال�سغط  مراقبة  واأجهزة  مكثف 
طبية  وطاوالت  االأك�سجني  وقيا�س 
من  لرت   180.000 اإىل  باالإ�سافة 
قفاز   50.000 و  التعقيم  حملول 
و  كمامات  و  نظارات طبية  و  طبي 
املحافظة  �رصورة  اإىل  رزيق  دعا 
على هذه االأجهزة و �سيانتها دوريا 
الطويل يف  ال�ستعمالها على املدى 

هذا امل�ست�سفى.
امل�سلمني  العلماء  جمعية  وكانت 
االأ�سبوع  قدمت  قد  اجلزائريني 
و  طبيا جمهزا  �رصيرا   30 املا�سي 
الطبية  التربعات  من  معتربة  كمية 
�سنتيم  مليار   1 بقيمة  االأخرى 
اجلامعي  للم�ست�سفى  كم�ساعدات 

فران�س فانون بالبليدة
باية ع 

جمعية العلماء امل�ضلمني

 تربع ب20 طن من املواد الغذائية 
ل�شكان البليدة

قلم جاف16

احلرب ال�شلمية 
الوليد فرج

التعريفات  و   ، الفجة  املفاهيم  عن  بعيدا 
�رص  ثمرة  انها  يكفي   ، للحرب  االإخبارية 
العدوانية  النوايا  و  العدائية  لتفاعل امل�ساعر 
على  فهي   ، ال�سيا�سية  اجلغرافيا  لتغيري   ،
لي�ست �سوى  كارل فون كالوزفيتز   تعبري  حد 
ا�ستمرار لل�سيا�سية بو�سائل اأخرى ، فالطموح 

ال�سيا�سي هو الهدف و احلرب هي و�سيلته . 
 ، الع�سكرية  للمبارزة  املالزمة  ال�سورة  تبقى 
واملدن   ، املتناثرة  اجلثث  و  الدم  هي خرير 
املدمرة ، و االأماكن اخلراب . تقابلها فواتري 
ثقيلة لتكلفة الر�سا�س و ال�سالح ب�ستى اأنواعه 
اأ�سنافه ، و املواد الطاقوية املغذية لالآلة  و 

احلربية .
قد تكون الثورة احلا�سلة يف ميدان االت�ساالت 
و   ، املعنى  و غريت  قلبت عدة مفاهيم  التي 
�سار   ، جديدة  ميادين  اإىل  ال�رصاعات  نقلت 
و  �ساحتها  الفائقة  ب�سيولته  ال�سيرباين  العامل 
؛ فاالأ�سواق مل تعد  الرقمي �سالحها  التداول 
عرو�س  فيه  املنت�رصة  اجلغرايف  احليز  ذلك 
ال�سلع ، بل �سارت نقاط رقمية على �سا�سات 

هواتف ذكية .
ليلتقي  اجلغرافية  احلدود  العر�س  يخرتق 
بالطلبات عرب جميع اأركان املعمورة ، متجاوز 
ال�سوق  والقيود  ال�سيا�سية  ال�سدود  و  العقبات 

االقت�سادية التقليدية بكل اأ�سكالها .
مع هذا التطور ، نرى اأنه ا�سرتاتيجيا تغريت 
، فلم تعد يد  معه طبيعة احلروب و و�سائلها 
خريطة  لر�سم  جتدي  املرتع�سة  رام�سفيلد 
اأ�سماء  كتابة  و  العراق  يف  النفط  حقول 
ال�رصكات النفطية املناف�سة عن الكنز العراقي 
كالقيمة  املحدودة  احلرب  ادعاءات  وال   .
�سارت  �سيا�سية  مكا�سب  لتحقيق   ، احلا�سمة 
اأ�سبابها  يح�سد  كان  التي  و   ، م�سداقية  ذات 
 ، رام�سفيلد و من معه من �سقور  و حججها 
وال موجزات التقارير اال�ستخباراتية الدعائية 
لتينيت مدير وكالة اال�ستخبارات املركزية وال 
�سوره اجلوية امللتقطة من طائرات املراقبة 
التي كان يدعي اأنها مل�سانع ينتج فيها �سدام 
ل�سناعة  بيولوجية  اأو  كيميائية  مواد  ح�سني 
للحرب  اجلديد  املفهوم  وال   ، االأ�سلحة 
ج له لتخفيف الوطاأة على  املحدودة الذي رَوّ

املجتمع االأمريكي ، �سار دون جدوى . 
�سدر   الذي  كتابه  يف  "�ستوكر"  يقول  وكما 
)اأغ�سط�س 2019( بعنوان "ملاذا تخ�رص اأمريكا 
واالإ�سرتاتيجية  املحدودة  احلرب  احلروب: 
الوقت  اإىل  الكورية  احلرب  من  االأمريكية 
نكون  اأن  على  قادرين  نكن  مل  "اإذا  احلا�رص: 
حتى  كنا  اإذا  ما  ب�ساأن  اأنف�سنا  مع  �سادقني 
نكون  اأن  املرجح  غري  فمن  حرب،  حالة  يف 
الدم واملال  ب�ساأن تكلفة  اأنف�سنا  �سادقني مع 

الالزمني لفر�س هذه احلرب".
هل نحن اأمام جيل جديد من احلروب ال�سامتة 

الناعمة الهادئة دون ر�سا�س وال تكلفة دم؟
هل نحن نعي�س حرب بكتريويولوجية ؟ اأم ماذا 

يجري ؟

حكيم مالك 

وزارة  بيان  يف  جاء  وح�سب  ما 
يومية"  حت�سلت  الذي  الثقافة 
الو�سط" على ن�سخة منه ، يوؤكد 
كل  الرتاخي�س  جتميد  مت  اأنه 
تطوير  مديرية  اأ�سدرتها  التي 
لوزارة  واالآداب  الفنون  وترقية 
الثقافة ل�سالح املنتجني  بغر�س 

واالأفالم  ال�سينمائي  الت�سوير 
اإىل غاية رفع احلجر  الوثائقية، 
فريو�س  انت�سار  ب�سبب  ال�سحي  

كورونا امل�ستجد .
كل  الثقافة  وزارة  ودعت 
ال�سينما  جمال  يف  الفاعلني 
االإجراء   بهذا  االلتزام  ب�رصورة 
هذه  االعتبار  بعني  اأخذ  و 
لكل  تفاديا  وهذا  التعليمات 

هذه  يف  يحدث  اأن  ميكن  ما 
 ، واحل�سا�سة  ال�سعبة  الظروف 
اأي   اأن  العبارة  م�سرية  ب�رصيح 
ي�سع  و  الت�سوير  يوا�سل  منتج  
و�سعيات  والتقنيني يف  املمثلني 

غري قانونية و يعر�سوهم خلطر 
وحده  هو  الوباء،  بهذا  االإ�سابة 
ي�سع  و  امل�سوؤولية  يتحمل  من 
و  القانون  طائلة  حتت  نف�سه 

امل�ساءلة.

كاإجراء احرتازي ووقائي

وزارة الثقافة جتمد اأن�شطتها ال�شينمائية
اتخذت وزارة الثقافة  جملة من الإجراءات 

الحرتازية منذ بداية ظهور فريو�س كورونا  
حيث اأبلغت امل�ضوؤولني على الف�ضاءات الثقافية 

التابعة لها و املوؤ�ض�ضات حتت الو�ضاية يف كل 
املجالت الثقافية مبا فيها قطاع ال�ضينما بتجميد 

اأن�ضطتهم اإىل اإ�ضعار اآخر.

توغزة  قرية  �سكان  اأم�س  قام 
اأق�سى �رصق والية  ال�رصفة  ببلدية 
البويرة بغلق منافذ قريتهم تعزيزا 
الإجراءات احلجر ال�سحي املتخذة 
 ، كورونا  فريو�س  انت�سار  ملنع 
ظهور  بعد  اخلطوة  هذه  وجاءت 
جماورة  مبناطق  عديدة  حاالت 
تابعة لوالية بجاية ولتفادي انتقال 
العدوى حيث نظم ال�سباب اأنف�سهم 
ان�سغاالت  بكل  تتكفل  جلان  يف 
ال�سميد  جلب  على  ال�سكان 
وخمتلف املواد الغذائية وتوزيعهم 

دون  املنازل  على  منظم  ب�سكل 
على  وجتمعات  طوابري  ت�سكيل 
بع�س  يف  ن�ساهده  ما  خالف 
ي�سطر  التي  االأخرى  املناطق 
املنزيل  احلجر  لك�رص  �سكانها 
الغذائية وت�سكيل  بحثا عن املواد 
الطوابري اأمام املحالت واملخابز 
غري مكرتثني باخلطر املحدق بهم 
ال�سياق  ،ويف  الظروف  هذه  و�سط 
ودخول  خروج  اأي  املنظمون  منع 

القرية �سوى لل�رصورة الق�سوى .
اأح�ضن مرزق

الفرن�سية  الدفاع  وزيرة  اأعلنت 
عن  ال�سبت،  باريل،  فلوران�س 
اإ�سابة حوايل 600 جندي فرن�سي 
يف  باريل  وقالت  كورونا  بفريو�س 
"بروغري�س"  �سحيفة  مع  مقابلة 
اإن "حوايل 600 من جنودنا اأ�سيبوا 
يتوافق  العدد  كورونا.  بفريو�س 
الأنه  الفريو�س،  انت�سار  حجم  مع 
الو�سع  "نراقب  يتطور"،واأ�سافت 
اأجهزتنا  بتكييف  ونقوم  كثب  عن 
و�سعنا  ولكن  الفريو�س،  ملواجهة 

وزارة  يتاأثر"وقالت  ال  الع�سكري 
اجلمعة  اأم�س  الفرن�سية  ال�سحة 
توفوا  الذين  االأ�سخا�س  عدد  اإن 
فرن�سا  يف  كورونا  فريو�س  جراء 
اأ�سخا�س   6507 اإىل   %  61 ارتفع 
من  بيانات  �سم  بعد  يومني  خالل 
حاالت  قفزت  كما  امل�سنني،  دور 
املر�س  بهذا  املوؤكدة  االإ�سابة 
يجعل  ما  حالة،   82165 اإىل   %  44
عدد  تعلن  دولة  خام�س  فرن�سا 

حاالت اأكرث من ال�سني.

خوفا من انت�ضار كورونا

�شكان توغزة بالبويرة يغلقون قريتهم

�ضحيفة "بروغري�س"

اإ�شابة 600 ع�شكري فرن�شي
بفريو�س كورونا

جهزة التنف�س ال�ضطناعي

"رو�شاتوم" تطبع�شمامات 
الأبعاد "فنتوري" بثالثية 

تكنولوجيا  "رو�ساتوم-  �رصكة  اأنتجت 
"رو�سات"   ( االأبعاد"  ثالثية  الطباعة 
للوقود  "تفيل"  ل�رصكة  التابعة   RusAT
النووي ، املتفرعة عن جمموعة "رو�ساتوم" 
مناذج  النووية(  للطاقة  الرو�سية  احلكومية 
اأولية ل�سمامات الأقنعة االأك�سجني "فنتوري" 
اأجهزة  يف  ت�ستخدم  مهمة  مكونات  وهي 
ا�ستعدادها  واأكدت  اال�سطناعي،  التنف�س 
ال�سمامات  تلك  طباعة  يف  لل�رصوع 

بتكنولوجيا االأبعاد الثالثية.
وقد ت�ساعفت احلاجة اإىل هذه ال�سمامات 
امل�ستمر  التف�سي  خلفية  على  مرات  عدة 
جلائحة فريو�س كورونا "COVID-19" يف  
املتوفرة  االإنتاجية  القدرات  وتتيح  العامل. 
 300 حوايل  ت�سنيع  "رو�سات"  �رصكة  لدى 
متوافق  بوليمر  با�ستخدام  اأ�سبوعيا  �سمام 

حيويا ال يتطلب معاجلة اإ�سافية.

رئا�سة  اأفريل  من  االأول  منذ  تتوىل 
جمهورية  الدويل،  االأمن  جمل�س 
�سفريها  علق  التي  الدومينيكان، 
ومل  بالده،  يف  املتحدة  االأمم  لدى 
ب�سبب  لنيويورك  القدوم  ي�ستطع 
انت�سار  ملنع  املطارات  اإغالق 
دبلوما�سية  م�سادر  وذكرت  كورونا، 
ال�سفري،  الدومينيكان  ممثل  اأن 
مب�ساعدة  اأخذ،  �سينجر،  خو�سيه 
فريق له، يجري من عا�سمة بالده، 

عرب  املناق�سات  دومينغو،  �سانتو 
االأمن  جمل�س  اأع�ساء  مع  الفيديو 
�سحفيا  موؤمترا  عقد  وقد  الدويل. 

بهذه الطريقة.
املنظمة  مقر  يف  م�سادر  وذكرت 
االأمن  جمل�س  اإدارة  اأن  الدولية 
االأمم  تاريخ  يف  �سابقة   " بعد  عن 
هذا  اأن  اإىل  م�سرية  املتحدة"، 
وجود  لوال  ممكنا  يكن  مل  الو�سع 
وخو�سيه  بالفيديو  املوؤمترات  نظام 

�سفري خارج عن  )68 عاما(  �سينجر 
يف  يعمل  يكن  مل  فهو  املاألوف. 
رجل  هو  بل  الدبلوما�سي،  ال�سلك 
نحو  توظفان  �رصكتني  اأن�ساأ  اأعمال 
األف �سخ�س. وقد اأو�سح لـ"با�سبلو" 
خالل  �سخ�سيا،  يتكفل  اأن  قرر  اأنه 
جمل�س  يف  مقعدا  بلده  �سغل  فرتة 
يف  نفقاته  بكل  الدويل،  االأمن 
اإىل  يقدمها  هدية  يف  نيويورك، 

حكومته.

رئي�ضه يديره عن بعد

�شابقة يف تاريخ جمل�س الأمن

تخ�س اإ�ضرافه على وزارة ال�ضحة ووليتي 
وهران وق�ضنطينة 

عبد املالك بو�شياف اأمام  العدالة
 يف ملفات ثقيلة 

مقربة  م�سادر  ك�سفت 
االقت�سادية  ال�رصطة  اأن  م�سالح 
الوطني  الدرك  لقيادة  التابعة 
حتقيقاتها  من  اأنهت  قد 
الوزير  ثقيلة  تخ�س  ملفات 
املالك  عبد  لل�سحة  ال�سابق 
بق�سايا  بو�سياف  متعلقة 
�سفقات  واإبرام  الف�ساد 
فه  ا �رص اإ ل   خال هة    م�سبو
ال�سحة  وقبله  وزارة  على  ت�سري 

واليتي  وهران وق�سنطينة .
يواجه  اأن  املنتظر  ومن   هذا 
ثقيلة  تهما  ال�سابق  القيادي 
اإبرام  تخ�س  العدالة  قبل  من 
ما  باملاليري  م�سبوهة  �سفقات 
اأموال  عمومية  تبديد  اإىل  اأدى 
ال�سحة  وزارة  اأثناء  ت�سري  �سواء 
اجناز  على  �سفقات  واإ�رصافه 

وجتهيز العديد من امل�ست�سفيات 
واليات  بعدة  ال�رصطان  ومراكز 
التحقيقات  ك�سفت  والتي 
ال  واملنجزات  املالية  اأن  القيم 
كل  بع�سها  وبعيدة  مع  تتطابق 
البعد عن احلقيقة  باالإ�سافة اإىل 
م�سبوهة  للعديد  �سفقات  منح 
بواليات  واجلاه  املال  رجال  من 
وهران وق�سنطينة خالل اإ�رصافه 
عليهما �سف اإىل ذلك تنازله ومنح 
امتيازات  للعديد من رجال املال 
بهاتني الواليتني ، هذا و�سبق وان 
مت ادانة عبد املالك بو�سياف يف 
هامل  ب03  الغني  عبد  ق�سية 
ق�سية  نافذة  يف  حب�س  �سنوات 
االأمن  مدير  مع  �سابقة  ف�ساد 

الوطني اللواء عبد الغني هامل.
حممد بن ترار

طريقة جديدة لعالج كورونا
من  الدم  نقل  يفيد  اأن  ميكن 
ال�سخ�س الذي تعافى من فريو�س 
امل�سابني  االأ�سخا�س  اإىل  كورونا، 
اجلدد يف عالجهم وتفيد �سحيفة 
 South China Morning
هونغ  جامعة  عن  نقال   ،  Post
اختبارا   اأجروا  اخلرباء  باأن  كونغ، 
الذهبي  الهام�سرت  حيوانات  على 
الفئران(،  ت�سبه  )قوار�س  ال�سوري 
�سبيه   ACE2 بروتني  لها  التي 
العتقاد  وفقا  الب�رصي.  بالربوتني 
كورونا  فريو�س  يتوغل  اخلرباء 
ج�سم  اإىل  الربوتني  هذا  بوا�سطة 

الباحثون  زرع  وقد  االإن�سان 
يف   2-SARS-COV فريو�س 
وبعدها  القوار�س،  هذه  اأج�سام 
من  تعافت  التي  تلك  اخذوا 
اأج�سامها  اأن  واكت�سفوا  املر�س،  
دم  ومن  م�سادة.  اأج�ساما  اأنتجت 
الباحثون  ح�سل  القوار�س  هذه 
القوار�س  به  حقنوا  م�سل  على 
املري�سة، التي تعافت هي االأخرى 
اأن  للباحثني  وات�سح  املر�س.  من 
بامل�سل  حقنت  التي  القوار�س 
كانت درجة املر�س عندها اأخف 

بع�رص مرات. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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